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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОРТАЛЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

1. НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР 

1.1. Еуразиялық Электрондық Портал (бұдан әрі – ЕЭП, Портал), eep.mitwork.kz мекен-жайы бойынша орналасқан 

қағазсыз сатып-алу рәсімдерінің ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін азаматтарға, кәсіпкерлік 

субъектілеріне, ұлттық холдингтер мен басқарушы компанияларына тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді 

электрондық сатып-алудың сервистеріне бірыңғай кіру нүктесін беретін ақпараттық жүйесі.  

1.2. Электрондық сатып-алу – өткізілуі Еуразиялық Электрондық Портал арқылы қамтамасыз етілетін электрондық 

нұсқадағы тауарларды сатып-алу (сату), жұмыстарды орындау, немесе қызметтерді көрсету рәсімі. 

1.3. Электрондық сатып-алу сервистері (бұдан әрі – ЭСАС) – электрондық сатып-алуды жоспарлау, өткізу, 

қорытындыларын шығару, және мониторингін қамтамасыз етуге жағдай жасайтын, ЕЭП 

құралдары/функцияларына қол жетімділік беретін ЕЭП сервистері. 

1.4. Иесі мен Операторы (бұдан әрі – Оператор, MITWORK) – «MITWORK» ЖШС, Қазақстан Республикасының 

аумағында заңмен орнатылған тәртіпте тіркелген, осы Ережелер шарттарының негізінде Портал ЭСАС-тарына 

қол жетімділікті беруге өкілеттігі бар, ЕЭП және оның жұмыс істеуіне қажетті бағдарламалық-ақпараттық 

құралдарын басқаратын заңды түлға. 

1.5. ЕЭП Қатысушысы, Портал Қатысушысы - электрондық сатып-алуға қатысу үшін орнатылған тәртіпте ЕЭП-да 

тіркелген жеке тұлға, заңды тұлға, заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі. 

1.6. Тұтынушы/пайдаланушы – Порталмен көзделген рөлдерде ЕЭП-да тіркелген және/немесе Портал қызметтерін 

пайдаланатын кез-келген жеке тұлға, және/немесе заңды тұлғаның, бөлімшенің, өкілдіктің өкілі. 

1.7. Лицензия - қайта табыстауға, сатуға, пайдалануға беруге жатпайтын, осы Ережеге сәйкес «болғаны осы және 

қалай ұсынылды» ЕЭП ЭСАС-тың айрықша емес пайдаланудың атаулы тұтынушылық құқығы. 

1.8. Портал Қатысушысының Әкімшісі – Порталда Қатысушы атынан тіркелген, сатып алу Порталында осы 

Қатысушының басқа Тұтынушыларының өкілеттігің анықтау мүмкіншілігіне ие тұтынушы/пайдаланушы. 

1.9. Тапсырыс беруші – ЕЭП қатысушысы, ЕЭП-да өткізілетін электрондық сатып алу барысында тауарларды, 

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға мүдделі тұлға. 

1.10. Ұйымдастырушы - ЕЭП-да электрондық сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындау мақсатында 

порталда Тапсырыс берушінің атынан әрекет ететін ЕЭП қатысушысы. 

1.11. Өтінім беруші – ЕЭП-да электрондық сатып алу нәтижелері бойынша Тапсырыс берушімен шарт жасасуға 

үміткер ЕЭП қатысушысы. 

1.12. Интернет-серіктестік - шарттық қатынастар және/немесе келісім негізінде ЕЭП операторымен ынтымақтастықты 

жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға, заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі, дара кәсіпкер. 

1.13. ЕЭП пайдалану ережелері – https://eep.mitwork.kz мекенжай бойынша орналасқан Еуразиялық электрондық 

порталын пайдалану шарттарын, ережелерін және ЕЭП-да электрондық сатып алуды өткізу тәртібін белгілейтін 

құжат. 

1.14. Көпшілік оферта - https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer мекенжайы бойынша орналасқан анықталмаған 

тұлғалар тобына жолданған және шарттың барлық маңызды талаптарын қамтитын Еуразиялық электрондық 

порталдың электрондық сервистеріне қолжетімділік бойынша қызметтер көрсету туралы ұсыныс. 

http://www.mitwork.kz/
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1.15. Аккредиттеуден өтудің көпшілік офертасы - https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/accreditation мекенжайы 

бойынша орналасқан, белгісіз тұлғалар тобына жолданған және шарттың барлық елеулі талаптарын қамтитын, 

Еуразиялық Электрондық Порталда аккредиттеуден өту үшін қажетті құжаттар жиынтығын және қатысушы 

ұсынған ақпаратты тексеру жөніндегі қызметтерді ұсыну туралы ұсыныс. 

1.16. Квазимемлекеттік сектор субъектілері - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның 

ішінде мемлекет қатысушысы немесе акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық 

холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлікті басқару 

саласындағы заңнамалық актілеріне сәйкес олармен үлестес болып табылатын еншілес, тәуелді және өзге де 

заңды тұлғалар. 

1.17. Тіркеу куәлігі, сертификат – тұтынушыға Еуразиялық Электрондық Порталда аутентификациялауға арналған, 

Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы немесе басқа аккредиттелген куәландырушы 

орталық (Қазақстан Республикасының резидент еместері үшін) берген тіркеу куәлігі. 

1.18. Аккредиттеу - Еуразиялық электрондық порталда жұмыс істеу мүмкіндігін беру мақсатында ЕЭП-да 

қатысушысының ЕЭП пайдалану ережелерінің белгіленген өлшемшарттары мен талаптарына сәйкестігін 

тексеру және ресми растау рәсімін қамтитын, аккредиттеуден өтудің Көпшілік офертасына сәйкес оператор 

ұсынатын өтеулі қызмет. 

1.19. Аутентификация - тіркеу куәлігі (сертификат) арқылы пайдаланушының жеке басын растау рәсімі. 

1.20. Авторизациялану - пайдаланушының ЕЭП-да немесе ЕЭП-ның функционалдық модуліне қол жеткізу 

құқықтарын тексеру рәсімі. 

1.21. Жеке кабинет - қол жеткізу деңгейіне сәйкес ЕЭП-да ақпаратқа қол жеткізуге және іс-әрекеттерді орындауға 

мүмкіндік беретін тұтынушыға ұсынылатын жұмыс бөлімі. 

1.22. Тендерлік құжаттама - әлеуетті өнім берушілерге арналған тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді сатып 

алу шарттары мен талаптарының тізімі. Тендерлік құжаттама ЕЭП-ның Электрондық сатып алу рәсімінің бөлігі 

болып табылады. 

1.23. ЕЭП-ның ашық бөлігі - тіркеуді, жүйеде жұмыс істеу үшін аккредиттеуді талап етпейтін және Интернет желісінің 

барлық тұтынушылары үшін қолжетімді порталдың жалпыға қолжетімді бөлігі. 

1.24. ЕЭП-ның жабық бөлігі - порталдың тіркелген, аккредиттелген тұтынушыларына ғана қолжетімді бөлігі. 

1.25. Жосықсыз қатысушылардың тізілімі - осы ЕЭП-ның пайдалану ережелерін бұзу фактілері негізінде 

қалыптастырылған қатысушылардың, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде 

тұрған заңды тұлғалардың тізімі. 

1.26. Электрондық құжат – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II «Электрондық құжат 

және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңына сәйкес, ақпарат электрондық-цифрлық нысанда 

ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат. 

1.27. Электрондық цифрлық қолтаңба - электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық 

құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық 

таңбалар жиынтығы. Электрондық цифрлық қолтаңба Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 

370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңына сәйкес, қол қоюшының өз 

қолымен қойылған қолына тең және шарттарды орындау кезінде бірдей заңдық салдарға әкеп соғады. 

1.28. Электрондық көшірме – электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған, электрондық-цифрлық 

нысандағы түпнұсқа құжаттың түрі мен ақпаратын (деректерін) толық жаңғыртатын құжат. 

http://www.mitwork.kz/
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1.29. Электрондық өтінім - әлеуетті өнім берушінің ЕЭП-да өтінімін беру сәтінде қалыптастырылатын, әлеуетті өнім 

берушінің ЭЦҚ-сы қол қоятын және оның сатып алуды өткізу туралы ақпаратта, сондай-ақ осы ережелерде 

көзделген шарттарды сақтай отырып, тауарды жеткізуді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді жүзеге 

асыруға ниеті мен толық келісімін растайтын нысан болып табылатын электрондық құжат. 

1.30. Ашық баға - өтінім берушілердің қосымша шифрлаусыз баға ұсыныстарын ұсыну тәсілі. 

1.31. Жабық баға - өтінім берушілердің қосымша ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 

ұйымдастырушының бірегей кілтімен қосымша шифрлаумен баға ұсыныстарын ұсыну тәсілі. 

1.32. Баға ұсыныстарын шифрлау – өтінім берушілердің баға ұсыныстарын шифрланған форматқа түрлендіру арқылы 

өтінім берушілер ұсынған бағалар туралы ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден, қараудан, сондай-ақ оны 

порталдың барлық қатысушылары, оның ішінде оператор пайдаланудан қорғауды қамтамасыз ететін 

порталдағы шифрлаудың бірегей әдісі. Порталдағы баға ұсыныстарын шифрлау регламенті ереженің 8.4-

тармағында келтірілген. 

1.33. Ақпараттық мәліметтер - ЕЭП-да өткізілетін сатып алулар, ЕЭП қатысушылары мен тұтынушылары туралы 

барлық ақпарат, талқылаулар, хабарламалар, мәтін, графикалық бейнелер, дизайн элементтері, бағдарламалық 

кодтар, бейнематериалдар, жарнамалық, анықтамалық және ЕЭП операторы мен қатысушылары порталда 

орналастырған барлық түрдегі және нысандағы өзге де мәліметтер. 

1.34. Жарнама, жарнамалық мәліметтер - хабарландырулар, баннерлер, сондай-ақ ЕЭП-да орналастырылған, 

белгісіз тұлғалар тобына бағытталған және жарнама объектісіне назар аударуға, оған қызығушылықты 

қалыптастыруға немесе қолдауға және оны нарықта ілгерілетуге бағытталған өзге де нысандағы ақпарат. 

1.35. Баннер – ЕЭП-да орналастырылған, жарнама берушінің сайтына немесе қосымша ақпараты бар бетке 

гиперсілтемесі бар жарнамалық сипаттағы графикалық сурет. 

1.36. Көпшілік профиль - компанияның қосымша сипаттамасы, оның бірегей артықшылықтары мен табыстары, 

байланыс деректері, өзге де ақпараттық және/немесе жарнамалық ақпараты бар жарнама берушінің сайтына 

гиперсілтемесі бар ЕЭП-да орналастырылған ЕЭП қатысушысы туралы көпшілік сипаттағы ақпарат. 

1.37. Уақыт бойынша жабық ақпарат - белгілі бір мерзімге дейін (өтінімдерді ашу, қорытындыларды шығару) құпия 

(ЕЭП-ның барлық қатысушыларына қол жеткізу үшін жабық) болып табылатын сатып алуға қатысуға әлеуетті 

өнім берушілердің өтінімдерінің, баға және коммерциялық ұсыныстардың деректері. 

1.38. Жүйелік хабарлама - Порталдағы пайдаланушының жеке кабинетіне танысу үшін жіберілген, тұтынушының 

паролін өзгерту туралы, порталда тіркелу туралы, тұтынушының электрондық мекенжайын тексеру туралы және 

тұтынушыны бұғаттау туралы порталдың жүйелік хабарламасы. 

1.39. Ақпараттық хабарлама - Порталда өткізілетін сатып алулардағы өзгерістерді қоса алғанда, Порталда болған 

оқиғалар туралы ақпараттық сипаттағы қосымша сервистік хабарламалар, оларды пайдалану қосымша өтеулі 

негізде жүргізілуі мүмкін. Хабарламаның бұл түрі Порталдың бекітілген тарифтеріне сәйкес белгілі бір таңдалған 

тарифтік жоспарларда ғана қолжетімді. 

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

2.1. Еуразиялық Электрондық Порталды пайдалану Ережелері (бұдан әрі - Ережелер) https://eep.mitwork.kz мекен-

жайы бойынша орналасқан Еуразиялық Электрондық Порталын пайдалану шарттарын, ережелерін анықтайды, 

және eep.mitwork.kz мекен-жайы бойынша орналасқан MITWORK компаниясының Порталына жатады, және 

https://eep.mitwork.kz веб-сайтымен байланысты және MITWORK компаниясына тиесілі барлық тиісінше 

сайттарға қатысты болып табылады (бірлесе отырып Портал деп аталады). Портал «MITWORK» ЖШС (бұдан әрі 

- ОПЕРАТОР, MITWORK) компаниясының меншігі болып табылады. 

http://www.mitwork.kz/
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2.2. Порталдағы барлық сомалар, бағалар мен құндық сипаттамалар Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасында теңгемен және салықтар мен алымдарды, оның ішінде қосылған құн салығын ескере отырып 

көрсетіледі. 

2.3. Осы ереже бірдей заңды күші бар орыс және қазақ тілдерінде жасалды. Әр түрлі оқылған жағдайда 

Ережелердің орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алу керек. 

2.4. Портал мен ЭСАС пайдалана отырып, тұтынушы және тұтынушы мүдделерін білдіретін қатысушы электрондық 

сатып алу рәсімдерімен, ЕЭП анықтамалық орталығының құжаттамасымен танысқанын растайды және осы 

ережелермен, Еуразиялық Электрондық Порталды пайдалану шарттарымен, порталдың қолданыстағы 

тарифтерімен, ЕЭП ақпараттық қауіпсіздік саясатымен және ЕЭП-да жарияланған портал қызметін 

регламенттейтін басқа да құжаттармен өзінің сөзсіз келісімін білдіреді. 

2.5. Осы Ереже Электрондық сатып алуды және Портал арқылы жүргізілетін операцияларды жүзеге асыру 

процесінде порталға қатысушылар арасында туындайтын қатынастарды реттейді. 

2.6. Бұл ережелер Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының "сауда қызметін 

реттеу туралы" Заңына, Қазақстан Республикасының "электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба 

туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес әзірленген. 

2.7. Ережелер пайдалану шарттарын, электрондық қызметтерді ұсыну саясатын, сондай-ақ порталдың жұмыс істеу 

ережелерін айқындайды. Жұмыс істеуі бойынша егжей-тегжейлі анықтамалық материалдар қосымша 

порталдың анықтамалық орталығында немесе порталдың https://eep.mitwork.kz мекенжай бойынша 

орналасқан тиісті бөлімдерінде келтірілген. 

3. ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ 

3.1. Порталды тиісінше пайдаланбауға, атап айтқанда, порталдың және оның сервистерінің жұмысына араласуға 

және/немесе оларға порталдың стандартты интерфейсін айналып өтуге рұқсат алуға тыйым салынады. 

3.2. Порталды қолданыстағы нормативтік актілер мен ережелерді қоса алғанда, оның ішінде осы ережелерге 1-

қосымшада келтірілген және осы ережелердің ажырамас бөлігі болып табылатын порталда ақпаратты 

орналастыру ережелеріне сәйкес заңнама нормаларына сәйкесінше ғана пайдалануға рұқсат етіледі. 

3.3. Порталдың кез-келген бөлігіне және оның мазмұнына қол жеткізу, сатып алу, көшіру немесе қадағалау үшін 

кез-келген "терең байланыстыру" құралдарын, парақтарда ақпарат жинауды, роботтарды, "өрмекшілерді" 

немесе басқа да автоматты құрылғыларды, бағдарламаларды, алгоритмдерді немесе әдістерді, сондай-ақ кез-

келген ұқсас немесе баламалы қол процестерін пайдалануға тыйым салынады. 

3.4. Портал арқылы арнайы ұсынылмаған кез келген құралдармен кез келген материалдарды, құжаттарды немесе 

ақпаратты алу немесе алуға әрекет жасау үшін навигациялық құрылымды немесе порталдың немесе оның 

мазмұнын ұсынуды кез келген тәсілмен жаңғыртуға немесе айналып өтуге тыйым салынады. Оператор кез 

келген осындай әрекеттерді бұғаттау және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап қою құқығын 

өзіне қалдырады. 

3.5. Порталдың кез келген бөлігіне немесе функциясына, порталға немесе порталдың кез келген серверіне жататын 

кез келген басқа жүйелерге немесе желілерге және порталда немесе портал арқылы ұсынылатын кез келген 

қызметтерге құпия сөзді бұзу, "талдау" немесе кез келген басқа заңсыз құралдар арқылы рұқсатсыз қол 

жеткізуге тырысуға тыйым салынады. 

3.6. Порталдың немесе порталға жататын кез келген желінің қауіпсіздік жүйесіндегі кемшіліктерді анықтауға, 

сканерлеуге немесе тексеруге, сондай-ақ портал операторының жазбаша келісімінсіз порталда немесе 

порталға жататын кез келген желіде қауіпсіздік немесе аутентификация жүйесін бұзуға тыйым салынады. 

http://www.mitwork.kz/
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3.7. Кері іздеу жүргізуге, қайнар көзіне дейін іздеушіге тиесілі емес Порталдың кез-келген есеп жазбаларын қоса 

отырып, кез-келген басқа Тұтынушы немесе Порталға келуші және/немесе ЕЭП-ның кез- келген өзге 

Қатысушысы туралы кез-келген ақпаратты қадағалауға немесе қадағалауға талпыныс жасауға тыйым салынады. 

3.8. Порталдың не портал жүйесінің немесе желісінің инфрақұрылымына не порталға жататын кез келген жүйеге 

немесе желіге негізсіз немесе пропорционалды емес үлкен жүктеме жүктейтін қандай да бір іс-қимыл жасауға 

тыйым салынады. 

3.9. Порталдың немесе порталда жүргізілетін кез келген операциялардың тиісті жұмыс істеуіне араласу немесе 

араласу әрекеті үшін қандай да бір құрылғыларды, бағдарламаларды немесе рәсімдерді пайдалануға немесе 

кез келген басқа тұлғаның порталды пайдалануына тыйым салынады. 

3.10. Мазмұн көзін және/немесе Портал мазмұнын бұрмалау мақсатында тақырыптарды қолдан жасауға немесе 

идентификаторларды өзге тәсілмен манипуляциялауға тыйым салынады. 

3.11. Өзіңізді басқа адам, ұйым немесе басқа адамның өкілі ретінде көрсетуге тыйым салынады. 

3.12. Порталмен жұмыс істеу кезінде ЕЭП қатысушыларына порталдың зияткерлік меншігіне, ЭСАС-нің өзіне де, 

олармен байланысты мазмұнға да құқық берілмейді. Соңғысы оның иесінің рұқсаты болған кезде және/немесе 

мұндай мүмкіндік заңмен қамтамасыз етілген жағдайда ғана пайдаланылуы мүмкін. 

3.13. ЭСАС-нің үшінші тұлғалар құрған және/немесе жүктеген мазмұн ұсынылуы мүмкін. Соңғылары ол үшін толық 

жауап береді. Кейде Оператор мазмұнның заңнамаға және осы ережелерге сәйкестігін тексереді. Ауыр 

бұзушылықтар анықталған жағдайда Оператор оны жоюға және/немесе бұғаттауға құқылы. Алайда, бұл 

Оператор барлық материалдарды міндетті түрде тексереді дегенді білдірмейді. 

3.14. ЕЭП қызметтерін пайдаланудан бас тартылған жағдайда қатысушы порталдың қолданыстағы тарифтеріне 

сәйкес бұрын өткізілетін өтеулі негізде сатып алу туралы қосымша және/немесе тарихи ақпаратты (сақталатын 

тарихилылық дәрежесін оператор қатысушылармен келіспей дербес белгілейді) порталдан түсіруді сұратуға 

құқылы. 

3.15. Порталды және оның мазмұнын Қазақстан Республикасының заңнамасында және халықаралық келісімдерде 

және/немесе осы пайдалану ережелерінде тыйым салынған кез келген мақсаттарда пайдалануға, сондай-ақ 

MITWORK немесе басқа адамдардың құқықтарын бұзатын кез келген заңсыз қызметке немесе басқа қызметке 

итермелеуге тыйым салынады. 

3.16. Тапсырыс берушілерге және/немесе сатып алуды Ұйымдастырушыларға әлеуетті өнім берушілерден порталдан 

тыс порталда (қағаз тәсілмен немесе басқа порталдар арқылы) жарияланған сатып алуға қатысуға өтінімдер 

қабылдауға тыйым салынады. 

3.17. Тапсырыс берушілерге және/немесе ұйымдастырушыларға порталда сатып алуды қорытындыламай, порталда 

жарияланған сатып алу мән-жайлары бойынша әлеуетті өнім берушімен ынтымақтастық туралы шарт немесе 

өзге құжат жасасуға тыйым салынады. Ереженің осы тармағы бұзылған жағдайда Тапсырыс 

берушіге/ұйымдастырушыға 5 (бес) АЕК мөлшерінде айыппұл салынады. 

4. АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ 

4.1. ЕЭП-дағы барлық ақпараттық мәліметтер, мәтін, графика, пайдалану интерфейстері, визуалды интерфейстер, 

фотосуреттер, тауар таңбаларының атаулары, логотиптер, дыбыстар, музыка, суреттер мен бағдарламалық 

кодтар , , өзгелерден басқа дизайн, құрылымы, үйлесімділігі, сыртқы бейнесі, жалпы стилі және ЕЭП-дың 

ақпараттық мәліметтерін орналасуын қосқанда MITWORK компаниясына тиесілі, онымен басқарылып, 

лицензияланады, және сауда ережелері, авторлық құқық, патент құқығы және тауар таңбалары туралы 

заңнамамен, сонымен қатар зияткерлік меншікпен байланысты басқа құқықтармен, және жосықсыз бәсеке 

туралы заңнамамен қорғалады. 

http://www.mitwork.kz/
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4.2. Осы Ережелерде анық көрсетілген жағдайлардан басқа, ЕЭП порталы мен ақпараттық материалдарының ешбір 

бөлігін кез келген басқа компьютерге, серверге көшіруге, көшіруге, жариялауға, интернетте орналастыруға, 

пошта арқылы жіберуге, жария түрде көрсетуге, кодтауға, аударуға, беруге немесе кез келген тәсілмен 

("қайталауды" қоса алғанда) таратуға болмайды, MITWORK компаниясының алдын-ала жазбаша келісімінсіз 

жариялауға, таратуға немесе кез-келген коммерциялық кәсіпорынға арналған веб-сайт немесе кез-келген 

басқа медиа. 

4.3. ЕЭП қатысушылары және оның пайдаланушылары Портал мен оның сервистерін тек қана айрықша емес 

пайдалану құқығы негізінде және ЭСАС-нің жұмыс шеңберінде оның бағдарламалық қамтамасыз етуін 

пайдалануға қайта беруге жатпайтын негізде пайдаланады. 

4.4. Бұл айрықша емес құқық қарапайым пайдаланушы (атаулы) берілмейтін лицензия шарттарында беріледі және 

осы Ережелерге сәйкес "сол күйінде және ұсынылғандай" ЭСАС пайдалануға мүмкіндік береді. 

4.5. Аталған құқық заңнамамен көзделген жағдайлардан, немесе MITWORK-тан жазбаша рұқсат бар болған 

жағдайдан басқа, ЭСАС-тың қандай да болсын элементтері мен оларға қатысты бағдарламалық жасақтаманы 

көшіруді, өзгертуді, таратуды, сатуды, немесе жалға беруді, кері өңдеу жасауды және бұл БЖ-ның бастапқы 

кодын шығаруға талпыныс жасауды көздемейді және оған тыйым салады. 

4.6. Тұтынушы лицензиялар ЕЭП Қатысушысымен осы Ережелер негізінде саны ЕЭП-дың Қатысушысы тарифының 

жоспарына электрондық қызметтерге қолжетімділікті ұсыну туралы Көпшілік оферта 

(https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer) және/немесе Оператормен бекітілген шартты қатынастарға сай 

белгіленген. 

4.7. ЕЭП Қатысушысының тұтынушыларының белсенді (бұғатталмаған) саны Қатысушының сатып алған тұиынушы 

лицензиясының санына жеткен кезде, ЕЭП-дың жаңа тұтынушыларын тіркеуге тыйым салынады және 

Порталмен автоматты бұғатталады. 

4.8. Атаулы пайдаланушы лицензиясын кері қайтарып алу және бұғаттау ЕЭП қатысушысының пайдаланушы 

өкілеттіктерін бұғаттау жолымен жүргізіледі және тек ұйымдық-кадрлық өзгерістер: жұмыстан босату, ауыстыру, 

ЕЭП қатысушысы қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін өзгерту жағдайларында ғана жүзеге асырылады. 

4.9. Сатып алған лицензияның мөлшерін қолдау үшін ЕЭП Қатысушысымен Тұтынушыларды бұғаттауға және қайта 

бұғаттауға тыйым салынады. 

4.10. ЕЭП Қатысушының сатып алған тұтынушы лицензиясының санынан ЕЭП Қатысушысының белсенді 

(бұғатталмаған) тұтынушыларының саны асып түскенде, Оператор есепшот, акті ұсынуға және Порталда 

жарияланған осы Ережеге және қолданыстағы тарифтерге сай лицензиясының артық мөлшерде пайдаланған 

төлемін талап етуге құқылы (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff 

https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/customer_tariff).  

5. ЕЭП ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

5.1. Порталда жұмыс істеу үшін ЕЭП-дың әрбір Қатысушысы тіркеу рәсімін өтуге міндетті. 

5.2. Порталға қатысушы порталда ұсынылған өзі туралы мәліметтердің толықтығы, дұрыстығы және өзектілігі үшін 

толық, дербес жауапты болады. 

5.3. Порталда жұмыс істеу үшін пайдаланушыларда заңнамада белгіленген тәртіппен тіркелген заңды 

тұлғаның/дара кәсіпкердің аутентификация сертификаттары болуға тиіс. 

5.4. Порталға кіру паролін пайдаланушы тіркеу рәсімінен өткен кезде дербес белгілейді және құпия берілмейтін 

және пайдаланушы дербес қорғайтын ақпарат болып табылады. 

http://www.mitwork.kz/
https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/customer_tariff
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5.5. Порталдың пайдаланушылары мен қатысушылары порталдағы жеке кабинетте, Порталдың көпшілік 

профилінде қамтылған өздері туралы ақпаратты өзекті күйде ұстауға жауапты болады. 

5.6. Портал тұтынушыларын тіркеу: 

5.6.1. Порталда тіркелу үшін пайдаланушы аутентификация сертификаты арқылы авторизациялау рәсімінен өтуі 

тиіс. Пайдаланушының жеке деректері және пайдаланушының портал қатысушысына тиесілігі туралы деректер 

аутентификация сертификатынан порталмен автоматты түрде анықталады. 

5.6.2. Порталда тіркеуді өту үшін Тұтынушылар тіркеуге арналған келесі ақпаратты құрайтын электрондық 

өтінішті дербес толтырады: 

- жеке сәйкестендіру нөмірі - сәйкестендіру сертификатынан автоматты толтырылады; 

- Тегі, Аты, Әкесінің аты – аутентификация сертификатынан автоматты түрде толтырылады; 

- туған күні-аутентификация сертификатынан автоматты түрде толтырылады; 

- электрондық пошта мекенжайы-пайдаланушы өз бетінше орнатады; 

- пароль-пайдаланушы дербес орнатады. 

5.7. Портал Қатысушыларын Тіркеу: 

5.7.1. Сатып алуға қатысушы ретінде жаңа ұйымның порталында тіркелу үшін пайдаланушы (ұйымның уәкілетті 

пайдаланушысы) порталға қатысушыны тіркеуге өтініштің электрондық нысанын дербес толтырады, келесі ақпарат 

пен құжаттарды көрсете отырып: 

5.7.1.1. Заңды тұлғалар үшін: 

- портал қатысушысының толық атауын, бизнес-сәйкестендіру нөмірін, мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі 

мен күнін, ұйымның ұйымдық-құқықтық нысанын, меншік нысанын, кәсіпорынның өлшемділігін, экономика 

секторының кодын, негізгі қызмет түрін қоса алғанда, ұйымның деректемелері; 

- ұйым туралы келесі мәліметтерді қоса алғанда, ұйымның профилі: Құрылған жылы, миссиясы, мақсаттары, сайты, 

компания туралы ақпарат, тәжірибесі мен біліктілігі, табыстары, жетістіктері мен ұсынымдары; 

- банк деректемелері; 

- заңды, пошталық мекенжайды, электрондық пошта мекенжайын және байланыс телефондарын қоса алғанда, 

байланыс деректері; 

- заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің және/немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы анықтаманың электрондық көшірмесі; 

- заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі үшін (консорциум) – консорциалдық келісімнің (бірлескен шаруашылық 

қызмет туралы келісімнің) және заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктердің және/немесе 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамалардың электрондық көшірмесі; 

- құрылтайшылар туралы мәліметтерді қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі: заңнамада белгіленген тәртіппен 

бекітілген Жарғының электрондық көшірмесі және/немесе акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірменің 

электрондық көшірмесі және/немесе заңнамаға сәйкес берілген құрылтайшылар туралы мәліметтерді қамтитын 

өзге құжаттың электрондық көшірмесі; 

- бірінші басшыны тағайындау (сайлау) туралы құжаттың электрондық көшірмесі (консорциум қатысқан жағдайда 

консорциумға кіретін әрбір заңды тұлғаның бірінші басшысын тағайындау (сайлау) туралы құжаттың электрондық 

көшірмесі, сондай-ақ консорциумға кіретін әрбір заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасының консорциум туралы 

келісімге қол қою құқығын растайтын құжаттың электрондық көшірмесі ұсынылады); 

- сатып алу порталына қатысушының жарғысына сәйкес сатып алу порталына қатысушының атынан сенімхатсыз сөз 

сөйлеуге құқығы бар сатып алу порталына қатысушының бірінші басшысын қоспағанда, сатып алу порталына 

http://www.mitwork.kz/
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қатысушының мүдделерін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) сатып алу порталында тіркелу және жұмыс істеу құқығына 

берілген сенімхаттың электрондық көшірмесі; 

- ҚҚС бойынша тіркеу есепке туру туралы куәліктің электрондық көшірмесі; 

- бірінші басшының жеке куәлігінің электрондық көшірмесі; 

- ұйымның лицензияларының немесе рұқсат құжаттарының электрондық көшірмелері; 

- "CT-KZ" нысанындағы ұйым тауарларының шығарылған сертификаттарының электрондық көшірмелері. 

5.7.1.2. Дара кәсіпкерлер үшін (ДК): 

- деректемелер, оның ішінде Портал Қатысушының толық атауы, жеке сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттік тіркеу 

туралы куәліктің нөмірі мен күні, кәсіпкерлік нысаны, меншік нысаны, экономика секторының коды; 

- кәсіпкерлік профилі, оның ішінде мынадай мәліметтер: құрылған жылы, миссиясы, мақсаттары, сайты, ДК туралы 

ақпарат, тәжірибесі мен біліктілігі, табыстары, жетістіктері мен ұсынымдары, негізгі қызмет түрі; 

- банк деректемелері; 

- заңды, пошталық мекенжайды, электрондық пошта мекенжайын және байланыс телефондарын қоса алғанда, 

байланыс деректері; 

- жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі; 

- электронную копию документа (справки) о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- ДК лицензияларының немесе рұқсат құжаттарының электрондық көшірмелері; 

- "CT-KZ" нысанындағы тауарлардың шығу сертификаттарының электрондық көшірмелері. 

5.7.2. Қатысушыны тіркеуді, растауды Оператор Қатысушыны аккредиттеуден және тексеруден кейін, Сатып алу 

порталының Қатысушылар тізіліміне тиісті деректерді енгізу және Портал Қатысушысы Әкімшісіне жүйенің тиісті 

хабарламасын жіберу арқылы жүзеге асырады; 

5.7.3. Оператор өз қалауы бойынша бас тарту себептерін көрсете отырып, қатысушыны порталға тіркеуден бас 

тартуға құқылы. 

5.7.4. Пайдаланушыны портал қатысушысының атынан тіркеу қатысушының осы пайдаланушыға оның 

мүдделерін білдіруге, оның атынан ЕЭП-да сөз сөйлеуге толық құқық бергенін білдіреді. Пайдаланушы 

порталындағы барлық электрондық іс-әрекеттер оның электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады 

және мүдделерін Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынатын Қатысушы атынан 

заңды маңызы бар. 

5.7.5. Порталда қатысушының атынан тіркелген бірінші пайдаланушы автоматты түрде портал қатысушысының 

әкімшісінің құқықтары мен өкілеттіктерін алады. 

5.7.6. Порталға қатысушының әкімшісі сатып алу порталындағы қатысушының барлық пайдаланушыларының 

өкілеттіктерін айқындауға құқылы. 

5.7.7. Пайдаланушылардың жасалған есептік жазбалары Порталда жойылуға жатпайды, порталға қатысушының 

әкімшісі порталда пайдаланушының қатысушының өкілі ретінде порталдың ЭСАС пайдалану жөніндегі 

өкілеттіктерін бұғаттауға құқылы (ұйым қызметкері жұмыстан шығарылған кезде). 

5.7.8. Порталдың ЭСАС-н пайдалану жөніндегі пайдаланушының өкілеттіктерін бұғаттауды алып тастауды 

порталда жарияланған ЕЭП техникалық қолдау қызметіне өтініштер регламентіне сәйкес ЕЭП қатысушысының 

сұранысы бойынша оператор ғана жүзеге асырады. 

http://www.mitwork.kz/
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5.7.9. Порталда жұмыс істеу үшін әрбір пайдаланушы және ЕЭП қатысушысы ЭЦҚ арқылы Порталды пайдалану 

туралы келісімге қол қоюды қамтамасыз етуге міндетті (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/agreement) және 

көпшілік оферта акцепті (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer). 

6. ЕЭП ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА ЖӘНЕ ТҰТЫНУШЫЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

6.1. ЕЭП Қатысушылары және Тұтынушылары Порталда шығарылған әрекеттер үшін жеке жауапкершілік тартады 

және Порталдағы жасалған әрекеттерге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті түрде 

рәсімделген өкілеттітерге иеленеді. 

6.2. ЕЭП Қатысушылары және Тұтынушылары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құпия ақпаратты 

заңсыз түрде жариялағаны үшін жауапкершілікке тартылады және құпия ақпаратты қорғау бойынша шаралар 

қолдануға міндетті. 

6.3. ЕЭП-ның әр Қатысушысы ЕЭП-да өзінің ұйымы туралы 5.7.1. тармағына сай, тіркеу, байланыс және де басқа 

деректерді қосқанда, тек сенімді ақпараты беруге міндетті, Оператормен ЕЭП Қатысушысының деректерін 

верификациялау жургізуге жәрдемдесуге міндетті. 

6.4. ЕЭП Қатысушылары және Тұтынушылары Порталда жарияланатын ақпараттың мағынасына және 

маңыздылығына жеке жауапты болады.  

6.5. Тұтынушылар және Қатысушылар сатып алу барысында және тіркеу кезінде ЕЭП-на жүктелетін электрондық 

құжаттар және көшірмелер, келесі талаптарға сай болуы қажет: 

6.5.1. Электрондық құжаттардың және көшірмелердің мазмұны Еуразиялық Электрондық Порталдағы ақпаратты 

орналастыру Ережелеріне сай болуы қажет (1-қосымша); 

6.5.2. Электрондық құжаттар мен көшірмелер стандартты қолдау көрсетілетін файл форматында ұсынылуы 

керек. Ұсынылған файл пішімдері: 

- Мәтіндік форматтар: txt, doc (docx), xls (xlsx), rtf, pdf, ppt (pptx); 

- Графикалық форматтар: pdf, gif, jpeg, tiff, png, bmp;  

- Аудио и бейне форматтары: midi, mp3, wav, avi, mp4; 

- Мұрағат форматы: rar, zip; 

6.5.3. Электрондық құжаттар мен көшірмелердің мөлшері үлкен болған жағдайда оларды мұрағат файлдар 

түрінде беруге және де құжатты бірнеше файлға бөлуге ұсынылады.  

6.5.4. Әр жүк телетін файлдың мөлшері 50 Мегабайттан аспау керек.  

6.5.5. Өнім берушінің сатып алу/өтінім туралы бір хабарламаға тіркелген файылдарың жалпы саны 200 аспауы 

қажет. 

6.6. ЕЭП-ның Өнім берушісі тарифтік саясатқа сәйкес, құқықтарға, рөлдерге және қызметтер деңгейіне ие 

(https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff). Өнім беруші өз қалауы бойынша тарифті таңдайды және 

Порталда жарияланған ағымдағы тарифтердің бірін қосуға құқылы 

(https://eep.mitwork.kz/en/pages/show/supplier_tariff). Тарифтік жоспардың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 

тарифті өзгерту тек өсу бағытында ғана мүмкін болады. Егер Қатысушы (Өнім беруші) ақпараттық 

хабарламаларды немесе басқа да қосымша ақылы қызметтерді алуды көздемейтін тарифке қосылған болса, ол 

сатып алу барысын дербес бақылауға міндетті және лоттың және/немесе оқиғалардың жай-күйіне қарай, 

Порталда жарияланған әрекеттер, өз шешімдерін қабылдайды. Жеткізуші өз еркімен тарифтік жоспарға ауысуға 

құқылы, оған сәйкес ақпараттық хабарламалар және басқа да ақылы қызметтер қолжетімді. 

http://www.mitwork.kz/
https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/agreement
https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer
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6.7. ЕЭП Өнім берушілері Порталда жарияланған қолданыстағы тарифтерге 

(https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff) сәйкес, Оператор алдындағы міндеттемелердің 

орындалуына және төленуі үшін жауап береді. Оператор көрсеткен қызметтерге ақы төлеу осы Ережелердің 

16-тармағына сәйкес, және Порталда орналасқан порталдың жалпыға қолжетімді ұсыныстарына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

6.8. ЕЭП Тапсырыс берушілері мен Ұйымдастырушылары ЕЭП Тапсырыс берушісі/Ұйымдастырушысы мен 

Оператор арасында жасалған міндеттемелерге, шарттарға, келісімдерге және т.б. сәйкес Оператор алдындағы 

міндеттемелерді орындау және төлеу үшін жауапты болады.  

6.9. Әр Өнім беруші міндетті: 

6.9.1. Қызмет беретін және сауда қызметін жасайтын тұлғалармен Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

қойылатын талаптарға сай болуға. 

6.9.2. Электрондық сатып алудын тендерлік құжаттарында көрсетілген талаптарға сай болуға, және де ресми 

құжаттармен расталған білімге, іскерлікке және біліктілікке ие болу қажет; 

6.9.3. Заңды тұлғаның тарату (банкротқа ұшырау) рәсімінің кез келген кезеңінде субъектісі болмауға; 

6.9.4. Соңғы аяқталған есеп кезеңінің бухгалтерлік есеп деректері бойынша қатысушының активтің теңгерімдік 

құны өткен қалендарлық жылдың мөлшерінен жиырма бес пайыз аспайтын мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар 

немесе кез келген деңгейдегі бюджеттерге есептелген салықтар, алымдар және басқа міндетті төлемдер бойынша 

қарызы болмауы қажет; 

6.9.5. Жозықсыз қатысушылардың тізімінде жоқ болуы;  

6.9.6. Сенімсіз салық төлеушілер тізімінде жоқ болуы; 

6.9.7. Атқарушылық iс жүргiзу бойынша борышкерлердің тізілімінде жоқ болуға; 

6.9.8. ҚР-нан шығуға шектеу қойылған борышкерлердің тізілімінде жоқ болуға. 

6.9.9. Кемінде 365 күнде бір рет Порталда тексеруден және аккредиттеу рәсімінен өту. 

6.10. Портал қызметтеріне қол жеткізу үшін Тұтынушы келесі техникалық талаптарды орындауы керек: 

6.10.1. Интернетке қосылу мүмкіндігі бар дербес компьютермен жабдықталған жұмыс орны болуы; 

6.10.2. Компьютерде веб-беттерді (браузер) көруге арналған бағдарламалық құрал орнатылған болуы керек; 3.0 

нұсқасынан төмен емес Mozilla Firefox браузерімен ЕЭП-да жұмыс істеу ұсынылады; 

6.10.3. тұрақты электрондық жұмыс поштасының мекенжайы болуы; 

6.10.4. жарамды ұялы телефон нөмірі бар. 

7. ОПЕРАТОРДЫН МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТАРЫ 

7.1. Оператор міндетті: 

7.1.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнаманың талаптарын және Оператормен 

https://eep.mitwork.kz порталда жарияланған ЕЭП пайдалану Ережелерін басшылыққа ала отырып және Ереженің 

№3 Қосымшасында және Порталда (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff  

https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/customer_tariff) жарияланған қолданыстағы тарифтерге сай, ақылы 

Қызметтерді көрсетуге; 

7.1.2. Оператормен ұсынылатын ЕЭП қызметтерін Компания/ЕЭП Қатысушыларымен пайдалануға қолжетімділік 

мүмкіндігін тиісті түрде ұсынуға; 

7.1.3. «Қалай бар» және ЕЭП пайдалану Ережелеріне сәйкес ЕЭП қызметерін және Порталды пайдалану 

мүмкіндігін Қатысушыларға қамтамасыз етуге; 

http://www.mitwork.kz/
https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff
https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff
https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/customer_tariff
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7.1.4. Осы Ережелер және қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасындағы көзделген жағдайларды 

қоспағанда, ЕЭП-да қол қойып көзделген дербес деректердi жинауға, өңдеуге Келiсiм беруге(керi қайтарып алу) 

сәйкес, тіркеу кезінде алынған Тапсырыс берушінің мәліметінің құпиялығын сақтауға; 

7.1.5. Қызмет көрсеткен кезде Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарын 

мүлтіксіз сақтауға; 

7.2. Оператор құқылы: 

7.2.1. ЕЭП мәліметтеріне ие болуға айрықша құқыққа;  

7.2.2. ЕЭП-да Ақпараттық мәліметтерді қайта жөндеу, талдау, қайта жаңғырту және тарату, жарнамалық 

мәліметтерді өңдеу үшін коммерциялық, бейкоммерциялық және басқа мақсаттарда пайдалануға; 

7.2.3. Мәмілелерді жасау үшін Қатысушыларды тиімді тетіктермен қамтамасыз ету мақсатында ЕЭП 

Қатысушысының келісімінсіз электронды сатып алу арқылы әрдайым Порталдын тәртібін жетілдіруге, жаңа 

қызметтерді нығайтуға және енгізуге, өзгерістерді кіргізуге/ қызметтердін функционалдығын жоюға; 

7.2.4. ЕЭП Қатысушысынан сурату бойынша Қызмет көрсету үшін қажетті ақпаратты алуға; 

7.2.5. Ақылы және/немесе ақысыз негізінде ЕЭП Қатысушылары және Тұтынушыларының барлық ұсынылған 

жеке деректерінін верификациясын (тексеру шараларын) өткізуге, көрсетілген байланыс деректерін қосқанда, 

көрсетілген деректерді растау үшін Қатысушыға электронды хаттар, өтінімдер жолдауға, байланыс номірлеріне 

телефон соғуға, дерексіздік табылған жағдайда ЕЭП Қатысушысына Порталға және ЕЭП қызметтеріне 

қолжетімділікті бұғаттауға; 

7.2.6. Қатысушымен ұсынылған қажетті ақпарат күмәнді болғанда немесе берілмегенде Қызмет көрсетуді 

тоқтатуға және/немесе Қызмет көрсетуден бас тартуға; 

7.2.7. Портал Қатысушысымен жасалған шартты қатынастарға байланысты ақылы және/немесе ақысыз негізде 

Порталда жарияланған ЕЭП-дың техникалық қолдау қызметіне жүгіну Регламентіне сай ЕЭП Қатысушыларына 

техникалық қолдау және ЕЭП функционалын сүйемелдеуін қамсыздандыру; 

7.2.8. ЕЭП-да өткізілетін сатып алуда тексеру шараларын жургізу кезінде ЕЭП Ережелеріне сәйкес шешімдерді 

қабылдауға және әрекет етуге; 

7.2.9. Пайдаланушының және/немесе Қатысушының ЕЭП қызметтеріне қол жеткізуіне тосқауыл қоюға және 

келесі жағдайларда ЕЭП Қатысушысына расталған бірінші жағдайда 1 000 АЕК және расталған екінші жағдайда 10 

000 АЕК мөлшерінде айыппұл салынады келесі жағдайларда: 

- пайдаланушының/ЕЭП мүшесінің әрекеті Қазақстан Республикасының қолданыстағы Заңнамасына 

және/немесе ЕЭП пайдалану ережелері мен шарттарына қайшы келсе; 

- ЕЭП-да техникалық жұмыстарды жүргізу кезінде; 

- ЕЭП Қатысушының өтініші бойынша; 

- егер ЕЭП Қатысушының белсенді (блоктан шығарылған) пайдаланушыларының саны Қатысушы сатып алған 

пайдаланушы лицензияларының санынан асып кетсе; 

7.2.10. Оператор Қатысушыны бастапқы және/немесе жоспарлы аккредиттеуден және тексеруден өткенге дейін 

Қатысушының ЕЭП қызметтеріне қол жеткізуін блоктау. 

7.2.11. ЕЭП мүшесiнiң өтiнiшi бойынша ЕЭП мүшесiнiң пайдаланушыларының ЕЭП ЭСАС-не қол жеткiзу 

құқықтарын шектеудi (блоктауды) алып тастау; 

7.2.12. Порталда техникалық жұмыс туралы алдын ала хабарлау арқылы көрсетілетін қызметтердің сапасын 

арттыру мақсатында ЕЭП қызметін тоқтата отырып жоспарлы техникалық жұмыстарды жүргізу, Еуразиялық 

Электрондық Порталдың Ережелеріне сәйкес жоспардан тыс техникалық жұмыстарды жүргізу; техникалық ақаулар 

туралы (Ережелерге 2-қосымша); 

http://www.mitwork.kz/
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7.2.13. ЕЭП пайдалану қағидаларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу, Порталда жарияланған сәттен бастап 

біржақты тәртіпте, осындай өзгерістерді мақұлдау және порталда https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/rules 

сілтемесі бойынша орналастыру арқылы өзгерістер күшіне енеді; 

7.2.14. ЭСАС-ді ұсыну мүмкіндігін қамтамасыз ететін үшінші тұлғалардың қызметтерін пайдалануға және үшінші 

тұлғаларды тартуға; 

7.2.15. Өтелетін негізде және Портал тарифтеріне сәйкес Қатысушыларға/Пайдаланушыларға ақпараттық 

хабарламалар, Оператордан хабарламалар және басқа да ақпараттық материалдарды жіберу. Кейбір жағдайларда 

оларды алудан бас тартуға болады; 

7.2.16. Сатып алу барысында ЕЭП Қатысушыларына және/немесе Тұтынушыларына олардын Порталдағы әрекеті 

туралы және олардын сатып алудағы рөлі және өкілеттігіне сәйкес олар қызығушылық білдіретін және/немесе 

қатысатын сатып алу туралы мәліметтерді және мәртебесі туралы өзгерістер туралы ақпаратты хабарламаларды 

жолдауға; 

7.2.17. Мүмкіндігінше және Қатысушылардың тарифтік жоспарларында көзделген жағдайларда Пайдаланушының 

Жеке деректерінде көрсетілген электрондық поштаға хабарламалардың қайталануын жасау. Пайдаланушыларға 

хабарландырулардың негізгі көзі Портал болып табылады. Оператор пайдаланушылардың электрондық 

пошталарына ақпараттық хабарламалардың жеткізілуіне кепілдік бермейді; 

7.2.18. Электрондық сатып алуға қатысушылардың талқылауын қоса алғанда, ЕЭП қатысушыларының жалпыға 

қолжетімді ақпаратын есепке алуды және сақтауды, осы ақпаратты үшінші тұлғаларға өтеусіз және/немесе өтеусіз 

негізде сұрау салу бойынша беруге; 

7.2.19. Тұтынушылардың барлық әрекеттерін тіркеуге, жазуға, талдауға және сақтауға, сондай-ақ Қатысушылар 

ЭСАС-нің порталын пайдалану кезінде жіберілген ақпаратты сақтауға; 

7.2.20. ЕЭП Қатысушылары пайдаланушыларының іс-әрекеттерінің журналын тексеруші органдарға сот шешімі 

бойынша немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы нормаларына сәйкес ұсыну; 

7.2.21. ЕЭП Қатысушысымен жеке шартты қатынастар негізінде Портал тарифтеріне сәйкес ақылы және/немесе 

ақысыз түрде Қатысушының ресми жазбаша суратуы негізінде ЕЭП Қатысушысының сатып алу туралы кеңейтілген 

ақпаратын ұсынуға, соның ішінде Қатысушылардың тұтынушыларының әрекеті журналы; 

7.2.22. ЕЭП Қатысушыларының үшінші тұлғаларымен сатып алу туралы уақытпен жабық ақпараттың құпиялығы 

міндетті түрде Оператормен сақталады, уақытпен жабық ақпараттың ашылуы тек барлық мүдделі тұлғалардың 

жазбаша келісімімен жасалады; 

7.2.23. Осы Ереженің қандай да бір тармағы Қатысушымен бұзылғанда Порталға және оның қызметтеріне ЕЭП 

Қатысушысына қолжетімділікті тоқтатуға немесе толығымен жабуға; 

7.2.24. Осы Ережеге және оның қосымшаларына сай қызметтерге қолжетімділік мүмкіндігін ұсынып жасалған 

қызметтердің төлемін талап етіп және есепшотты, актіні ұсынуға; 

7.2.25. Осы Ережелерге және оның қосымшаларына сәйкес ЕЭП Қатысушыларына айыппұлдар және басқа да 

санкциялар қолдануға; 

7.2.26. Сатып алуды жалғастыруға мүмкінсіздік тартатын Портал кемшілігі жағдайында, техникалық ақаулар 

туындағанда Еуразиялық электрондық портал жұмысы Регламентіне сай кемшіліктерді жоюға дейін сатып алуды 

тоқтатуға және техникалық үзіліс жариялауға (Ережелерге Қосымша 2); 

7.2.27. Техникалық жаңылысу туындаған жағдайда Еуразиялық электрондық портал жұмысы Регламентіне сай 

телекоммуникациялық және/немесе серверлік жабдықтаудың техникалық жаңылысу тіркелген жағдайда сатып 

алудың аяқталу уақытын созуға (Ережелерге Қосымша 2); 

7.2.28. Ақылы және/немесе ақысыз түрде Порталда ақпараттық, жарнамалық және өзге мәліметтерді, оның 

ішінде ЕЭП Қатысушыларын және Интернет-серіктестер туралы ақпаратты, олардың көпшілік бейнесін, байланыс 

деректерін, сатып алу туралы мәліметтерді, жарнамалық және өзге ақпаратты орналастыруға; 
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7.2.29. Ақылы және/немесе ақысыз түрде ақпараттың түпдерегіне сілтеме жасап сауда алаңының/жақты 

мекеменің сатып алу туралы көпшілік ақпаратын орналастыруға; 

7.2.30. Оператор ешбір жағдайларда да Порталда Қатысушылардың атынан және/немесе орнына 

Қатысушылардың баға ұсыныстарын орналастырмайды, Қатысушылардың ұсынылаған және жариялаған баға 

ұсыныстарын талдамайды; 

7.2.31. Оператор ЕЭП Тұтынушыларының құпиясөздерін өзгертпейді және қалыптастырмайды. 

8. САТЫП-АЛУДЫ ЖУРГІЗУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ, ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

8.1. Тапсырыс берушінің бизнес үлгісінің ерекшелігіне байланысты сатып алу процессі өзіне қамтуы мүмкін: 

8.1.1. Сатып алу жоспарын жариялау, өңдеу; 

8.1.2. Маркетингтік зерттеулерді өткізу; 

8.1.3. Өнім берушіні таңдаумен сайлаулы сатып алу тәсілі арқылы сатып алуды жургізу;  

8.1.4. Сайлаулы сатып алу тәсілі бойынша қорытындысын шығару; 

8.1.5. Сатып алу қорытындысы протоколы негізнде Тапсырыс берушінің Жеңімпазбен шарт жасасу.Сатып алу 

қорытындысы протоколы негізнде Тапсырыс берушінің Жеңімпазбен шарт жасасу. 

8.2. ЕЭП-да сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 

көрсетілетін қызметтердің барлық бағаларын және баға ұсыныстарын Портал қатысушылары ҚҚС-сыз және 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2015 жылғы 25 қарашадағы No 720 «Электрондық 

коммерцияны жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Заңына сәйкес, тек Қазақстан Республикасының 

Ұлттық валютасы – теңгемен көрсетуі тиіс. 

8.3. Тапсырыс беруші/Ұымдастырушы Порталда сатып алуды жүргізу туралы хабарлама жариялаған кезде, 

Тапсырыс беруші/Ұымдастырушы хабарлама пішінінде өнім берушілердің баға ұсыныстарының түрін көрсетеді 

(Ашық немесе Жабық баға). Құпия ақпаратқа рұқсатты қосымша шектеу және ақпараттық қаупсіздік қамтамасыз 

ету мақсатында «Жабық баға» баға ұсыныстары түрінде хабарлама нысанын таңдау кезінде Порталдағы барық 

әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары қосымша шифрланады. 

8.4. Порталдағы Жабық бағамен хабарламалардағы баға ұсыныстарын шифрлау кезінде келесі реттеме 

қолданылады: 

8.4.1. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы хабарлама жариялауды бастамашылық етеді. 

8.4.2. Өнім берушілердін баға ұсыныстарын шифрлау үшін Портал әр хабарландыруға бірегей негізгі жұпты 

тудырады – ашық кілт және жабық кілт. 

8.4.3. Хабарландыруды жариялаудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен 

хабарландыруды кайта жариялауды бастамашылық еткен кезде Портал негізгі жұпты тудырады. 

8.4.4. Портал Тапсырыс берушіге/Ұйымдастырушыға Порталда сақталмайтын жасалған жабық кілтті сақтау үшін 

береді. 

8.4.5. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы өнім берушілердің баға ұсыныстарын одан кейінгі ашуы үшін жергілікті 

компьютерге Порталмен жасалған жабық кілтті сақтайды. 

8.4.6. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушының соңғы бастамашылығымен хабарлама жарияланған кездегі 

Порталмен жасалған жабық кілт өзекті жабық кілт болып саналады. 

8.4.7. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы өзекті жабық кілттің сақталуын, Порталда өнім берушілердің 

коммерциялық ұсыныстарын ашу сәтіне дейін үшінші тұлғаларға кілтті беруге/жарияламауға толық дербес 

жауапкершілікке алады. 
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8.4.8. Портал жасалған ашық кілтті хабарламаның ішінде жариялайды және сақтайды. 

8.4.9. Өнім берушімен қатысуға берілген өтінімде баға Порталмен клиент жағында өңделеді және сақталу үшін 

Портал серверіне жіберілмейді. 

8.4.10. Өнім берушімен өтінімді жарияланған сатып алуға қатысуға ұсынған сәтте, Портал баға ұсынысын ашық 

кілтпен қол қояды. 

8.4.11. Өнім берушінің баға ұсынысы Порталда тек ғана шифрленген және ашық кілтпен қол қойылған түрде 

сақталады. 

8.4.12. Порталда Өнім берушінің баға ұсыныстарын ашқан сәтте, Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы Порталға 

жабық кілтті енгізеді. 

8.4.13. Портал Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы енгізілген жабық кілттің шындығын тексереді. 

8.4.14. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен енгізілген жабық кілтті пайдалана отырып, Портал өнім 

берушімен ұсынылған барлық баға ұсыныстарынына дешифрлауды (шифрын анықтауды) жургізеді. 

8.4.15. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы жабық кілтті жоғалтқан жағдайда Порталда әлеуетті өнім берушілердің 

өтінімдерін ашу жургізілмейді және сатып алу/маркетингтік зерттеулер Порталда өтуге қажет. 

9. САТЫП АЛУДЫ ЖОСПАРЛАУ РӘСІМІ 

9.1. Порталда орналастырған пішін бойынша тапсырыс беруші Порталда сатыпалу жоспарын құрып және бекітеді.  

9.2. Тапсырыс берушінің ережелеріне және ішкі құжаттарына сәйкес сатып алу жоспары кезеңінде сатып алу тәсілі 

Тапсырыс берушімен дербес анықталады. 

9.3. ЕЭП-да электрондық сатып алудың өнім беруші-жеңімпазын анықтау келесі тәсілдермен жасалады:  

- Автоматты түрде қорытындысын шығарумен ашық тендер жургізу (бір кезеңдік және екі кезеңдік) – тендерлік 

комиссиямен келісілген белгілердін (бар болғанда) қолданыуы есепке алынып есептелген өтінімі ең төменгі шартты бағаны 

құрайтын өнім беруші автоматты түрде жеңімпаз болып анықталады. Жеңімпазды анықтағанда тендерлік комиссиямен 

сатып алуға рұқсат берілген тек әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері қатысады; 

- Қолмен қорытындысын шығарумен ашық тендер жургізу (бір кезеңдік және екі кезеңдік) – жеңімпаз сатып алудың 

Тапсырыс берушісі/Ұйымдастырушысының ішкі нормативті рәсімдерінің негізінде тендерлік комиссиямен анықталады. 

Жеңімпазды анықтағанда тендерлік комиссиямен сатып алуға рұқсат берілген тек әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері 

қатысады 

- Автоматты түрде қорытындысын шығарумен баға ұсыныстарын сурату -– ең төменгі баға ұсынысын берген әлеуетті 

өнім беруші автоматты түрде жеңімпаз болып анықталады. Баға ұсыныстарын сурату тәсілімен өнім берушілердің 

өтінімдерін алдын ала қарап жеңімпазды анықтау кезінде тек өнім берушілердің сатып алуға рұқсат берілген өтінімдері 

қатысады; 

- Қолмен қорытындысын шығарумен баға ұсыныстарын сурату -– жеңімпаз сатып алудың Тапсырыс 

берушісі/Ұйымдастырушысының ішкі нормативті рәсімдерінің негізінде тек рұқсат берілген өтінімдер арасында 

анықталады. 

- Аукцион жургізу – аукциондық комиссиямен келісілген белгілердін (бар болғанда) қолданыуы есепке алынып 

есептелген өтінімі ең төменгі шартты бағаны құрайтын өнім беруші автоматты түрде жеңімпаз болып анықталады. 

Жеңімпазды анықтағанда аукциондық комиссиямен сатып алуға рұқсат берілген тек әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері 

қатысады; 

- Бір көзден - өнім беруші автоматты түрде өткізілмеген сатып алудан өткенде, немесе Тапсырыс берушімен 

/Ұйымдастырушымен шақырылады. 

http://www.mitwork.kz/


  

  
  

ТЕК СӘТТІ ШЕШІМДЕР ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОРТАЛ 

 

«MITWORK» ЖШС                          WWW.MITWORK.KZ                         КЕРІ БАЙЛАНЫС 15 

9.4. Жоспарлау блогын пайдаланған жағдайда, бекітілген сатып алу жоспарымен көзделмеген тауарларды, 

қызметтерді, жұмыстарды сатып алуға жол берілмейді. 

9.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еркін сатуға тыйым салынған тауарларды, қызметтерді, 

жұмыстарды сатып алуға жол берілмейді. 

9.6. Аяқталған рәсімдерден басқа сатып алудын кез келген барыс кезеңінде, Ереженің 13.11 тармағында көзделген 

тәртіпте Тапсырыс беруші сатып алу жоспарына өзгертулер енгізуге құқылы. 

9.7. Тапсырыс беруші сатып алу барысында кез келген кезеңде Тапсырыс берушінің шешімдері және ішкі 

құжаттары негізінде сатып алуды жүзеге асырудан бас тартуға құқылы. 

9.8. Тапсырыс беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде қорытындыны шығарған соң Тапсырыс берушінің 

шешімдері және ішкі құжаттары негізінде сатып алудың қорытындысын жоюды жүзеге асыруға құқылы. 

Сонымен, Тапсырыс беруші сатып алу қорытындысын қайта қарауға немесе сатып алуды қайта хабарлау 

туралы шешім қабылдауға құқылы. 

9.9. Тапсырыс беруші бекітілген жоспар негізінде, қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікті қоса бере 

отырып, Сатып алуға өтінімді қалыптастыра отырып, Сатып алуды ұйымдастырушыны анықтайды. 

10. ЕЭП-ДА МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ЖУРГІЗУ ТӘРТІБІ 

10.1. Өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстарын алдын ала жинап және тапсырыс берушімен жоспарланган 

тауарлар, қызметтер, жұмыстар бойынша ұсыныс нарығын қосымша талдау үшін, осы Ереженің 11 тармағында 

айтылған тәсілдердің бірімен сатып алудын негізгі рәсімдерін өткізуге дейін Тапсырыс 

берушімен/Ұйымдастырушымен Порталда маркетингтік зерттеулер жургізіледі. 

10.2. ЕЭП-да маркетингтік зерттеулерді жургізу рәсімдері сатып алу тәсілдеріне жатпайды және сатып алу 

Ұйымдастырушыда маркетингтік зерттеулердің өнім беруші-қатысушыларымен шарты міндеттердің артынан 

туындауын әлбетте білдірмейді. 

10.3. Маркетингтің зерттеу рәсімі келесі бірізді шараларды жургізуді ескереді: 

- Маркетингтің зерттеулерді Порталда жургізу туралы хабарламаны жариялау; 

- Порталдағы әлеуетті өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау және тіркеу; 

- Өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстарын ашу рәсімін өткізу және Порталда Маркетингтік зерттеулердің 

корытындысын жариялау; 

10.4. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы Порталда сатып алуға өтінімдерді сатып алудын бар тәсілдерінің бірімен 

топтастырады (Баға ұсыныстарын сурату, Ашық тендер, Бір көзден сатып алу). 

10.5. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы маркетингтік зерттеулерді сатып алу рәсімдерінің алдында Маркетинтік 

зерттеулер белгісін хабарлама түрінде қондыру арқылы өткізуге бастамашылық жасайды. 

10.6. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы Порталда маркетингтік зертеулерді жургізу туралы хабарламаны 

құрастырып жариялайды:  

- Мемлекеттік және орыс тілінде хабарлама атауы; 

- Өнім берушілердің өтінімдерін қабылдаудын бастапқы күні (күнтізбеден талдау); 

- Өнім берушілердің өтінімдерін қабылдаудын соңғы күні; 

- Сатып алу туралы шарттың жобасы; 
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- Өнім берушілермен өтінім құрамына қосу үшін құжаттын міндеттілігін және дәрежесін, тізімін, талапты баяндауды 

қосқанда әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерінің мазмұнына және өнім берушілерге жалпы талаптар; 

- Өтінім құрамында Техникалық ерекшелік және Баға ұсынысы түрін (Ашық баға немесе жабық баға) әлеуетті өнім 

берушілермен беру қажеттілігі бойынша талаптар; 

- Хабарландырудағы лоттардын тізімі, оның ішінде атауын, қысқа сипаттаманы, және де қажетті мөлшер, орын, 

төлем шаттары, тауардың жеткізілімі шарттары мен мерзімін, жұмысты орындау, қызмет көрсету, ҚҚС есептеменгенде 

тауар, қызмет, жұмыс сатып алу үшін әр лот бойынша бөлінген сомалар туралы ақпарат (сатыпа алу жоспарынан 

автоматты турде толтырады). 

10.7. Егер Тапсырыс берушімен оның бизнес үлгісінің ерекшелігі басқалай ескерілмесе, жұмыс күн шеңберінде 

хабарлама жазылған кезде сатып алудын күні және уақыты Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен дербес 

орнатылады. 

10.8. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы хабарламаны жариялаған кезде Портал оны берілген реттік санмен тіркейді. 

10.9. Коммерциялық ұсыныстарды беру мерзімі аяқталғанға дейін Порталда орнатылған тиісті лотқа Порталдағы 

өтінім беру үлгісін тек толтыру және жіберу арқылы Өнім берушілер өз коммерциялық ұсыныстарын 

дайындайды және ұсынады. 

10.10. Әлеуетті өнім берушінің өтінімі электронды құжат болып табылады және құрайды: 

- Сипаттама, баяндау, атауын құрайтын сатып алуға, лотқа, сатып алу жоспарына, және де қажетті мөлшер, орын, 

төлем шаттары, тауардың жеткізілімі шарттары мен мерзімін, жұмысты орындау, қызмет көрсету, ҚҚС есептеменгенде 

тауар, қызмет, жұмыс сатып алу үшін әр лот бойынша бөлінген сомалар туралы ақпаратқа (автоматты турде Порталмен 

құрастырылады) сілтемені; 

- Әлеуетті өнім берушілердің өтінім мазмұнына және өнім берушілерге Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының 

талаптарына сәйкестігін растайтын, құжаттардың электронды көшірмелері; 

- Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы. 

10.11. Өнім берушілердің өтінімдерін ашу сәтке дейін өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстары сатып алу 

қатысушыларына көрінбейді/кол жетімді болмайды. 

10.12. Коммерциялық ұсыныстарды беру мерзімі аяқталғанша Өнім беруші өзінің ұсынысын қайтарып алуға құқылы. 

10.13. Әлеуетті өнім беруші бір лотқа бірден аса қолданыстағы коммерциялық ұсынысқа ие болуға құқылы емес. 

10.14. Әлеуетті өнім берушімен коммерциялық ұсынысты беру осы ережелерде және де сатып алуды өткізу туралы 

ақпаратта ескертілген талаптарды сақтаумен қызмет көрсету, жұмыс жасау, тауарды жеткізуді әрекет ету оның 

ниетін білдіру нысаны деп табылады. 

10.15. Егер басқа мерзімдер сатып алудың Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы шешімдерімен және ішкі құжаттарымен 

анықталмаса, өтінімдер беру мерзімі аяқталғанан 2(екі) жұмыс күннен кеш емес, жергілікті компьютерде бұрын 

сақталған жабық кілтті хабарламаға қосып, «Жабық баға» баға ұсыныстары түріндегі маркетингтік зерттеулерді 

жургізу туралы хабарламаны жариялаған кезде Ұйымдастырушымен таңдау жасағанда, коммерциялық 

ұсыныстарды беру мерзімі аяқталғанда Ұйымдастырушы өнім берушілердің ұсынылған өтінімдерін ашуды іске 

асыруға міндетті. Сонымен бірге хабарлама бойынша Портал ұсынылған барлық коммерциялық ұсыныстарды 

ашады және дешифрлайды. 

10.16. Ұйымдастырушымен «Ашық баға» баға ұсыныстары түрінде маркетингтік зерттеулер жургізу туралы 

хабарламаны жариялау кезде таңдау жасалғанда, Портал автоматты түрде Коммерциялық ұсыныстарды беру 

мерзімі аяқталған сәттен бастап 10 минут ішінде «Маркетингтік зерттеулер қорытындысы» құжатын құрастырады 

және хабарлама бойынша ұсынылған барлық коммерциялық ұсыныстарды ашуды жүзеге асырады. 
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10.17. Портал автоматты түрде маркетингтік зерттеулердің қорытындысын жариялайды. 

10.18. Маркетингтік зерттеулердің қорытындысын шығарған соң Өнім берушілер басқа өнім берушілердің ұсынған 

коммерциялық ұсыныстарымен танысуға құқылы. 

10.19. Маркетингтік зерттеулер барысында ұсынылған барлық коммерциялық ұсыныстар маркетингтік зерттеулердің 

қорытындысын шығарған соң Тапсырыс берушіге/Ұйымдастырушыға Порталда қарап және танысу үшін қол 

жетімді болады. 

10.20. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы жоспарланған сатып алудың маркетингтік зерттеулерді өткізген соң құқылы: 

 Маркетингтік зерттеулерді қайта өткізуге; 

 Сатып алу жоспарында бұрыннан көзделген тәсілмен сатып алуды іске асыруға; 

 Сатып алудан бас тартуға. 

11. ЕЭП-ДА ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ 

11.1. Сатып алуды баға ұсыныстарын сурату тәсілімен жургізу барысында келесі реттеме қолданылады: 

11.1.1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алу тәртібі келесі ретті шараларды жургізуді 

ескереді: 

- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жургізу туралы хабарламаны Порталда жариялауға; 

- әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын Порталда қабылдау және тіркеу; 

- әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын ашу рәсімін жургізу; 

- Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушымен әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын қарау (қажет болғанда); 

- сатып алу қорытындысын жасау; 

- Тапсырыс беруші өнім берушімен Порталда шарттың карточкасын жасау. 

11.1.2. Ұйымдастырушы баға ұсыныстарын беру мерзімі аяқталғанға дейін 5 күнтізбелік күннен кем емес сатып 

алуға өтінімдерді құрастырады және Порталда баға ұсыныстарын сурату тәсілімен сатып алуды жургізу туралы 

хабарламаны келесі мәліметті қосып жариялайды: 

- Мемлекеттік және орыс тілінде сатып алу атауы; 

- Өнім берушілердің өтінімдерін қабылдаудың бастапқы күні (күнтізбеден таңдау); 

- Өнім берушілердің өтінімдерін қабылдаудың соңғы күні (күнтізбеден таңдау); 

- Демпингілік баға деңгеі - жоспарланған бағаның пайызынан әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы төменгі баға 

демпингілік болып саналады; 

- Қараумен баға ұсыныстарын сурату тәсілімен сатып алуды жургізу (әлеуетті өнім берушілерге қосымша талаптар 

бар болғанда және сатып алудың қорытындысын шығаруға дейін Ұйымдастырушымен қарау тәртібін өткізу және әлеуетті 

өнім берушілердің өтінімдерін жеткізу қажетті болғанда жасалады); 

- Қолмен қорытындысын шығару белгісі ( Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушымен сатып алудың жеңімпазын анықтау 

Автоматсыз қорытындысын шығарумен қажетті болғанда қойылады) 

- Сатып алу туралы шарттың жобасы; 

- Баға ұсыныстарын қарау бойынша комиссия қатысушыларының тізімі (бар болғанда); 

- Өнім берушілерге және әлеуетті өнім берушілердің өтінімдеріне жалпы талаптар, оның ішінде талаптарды 

сипаттау, тізім, дәреже және құжаттардын міндеттілігі өнім берушілермен өтінім құрамына қосу үшін; 

- әлеуетті өнім берушілермен өтінім құрамында Техникалық ерекшелікті және баға ұсынысының түрін міндетті ұсыну 

бойынша талабы (Ашық баға немесе Жабық баға); 
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- Хабарландырудағы лоттардын тізімі, оның ішінде атауын, қысқа сипаттаманы, және де қажетті мөлшер, орын, 

төлем шаттары, тауардың жеткізілімі шарттары мен мерзімін, жұмысты орындау, қызмет көрсету, ҚҚС есептеменгенде 

тауар, қызмет, жұмыс сатып алу үшін әр лот бойынша бөлінген сомалар туралы ақпарат (сатыпа алу жоспарынан 

автоматты турде толтырады); 

11.1.3. Егер басқасы Тапсырыс берушімен оның бизнес үлгісінің ерекшелігі есте болып ескертілмесе, сатып 

алудын аяқталу датасы және уақыты жұмыс күн шеңберінде хабарлама жазылған кезде Тапсырыс берушімен/ 

Ұйымдастырушымен дербес орнатылады. 

11.1.4. Комиссия қатысушылары Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен Тұтынушы-жұмыскер санынан сатып 

алу Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушысымен анықталады. 

11.1.5. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы хабарламаны жариялаған кезде Портал оны берілген реттік санмен 

тіркейді. 

11.1.6. Аяқталған рәсімдерден басқа сатып алудын кез келген барыс кезеңінде, Ереженің 13.1.2 тармағында 

көзделген тәртіпте Тапсырыс беруші сатып алу жоспарына өзгертулер енгізуге құқылы. 

11.1.7. Өнім берушілер лоттар бойынша баға ұсыныстарын дайындайды және ұсынады, тек баға ұсыныстарын 

ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін Порталда орналастырылған тиісті лотқа өтінім нысанын толтыру және 

беру арқылы. 

11.1.8.  Әлеуетті өнім берушінің өтінімі заңды-маңызды электрондық құжат болады және міндетті құрайды: 

- Сипаттама, баяндау, атауын құрайтын сатып алуға, лотқа, сатып алу жоспарына, және де қажетті мөлшер, орын, 

төлем шаттары, тауардың жеткізілімі шарттары мен мерзімін, жұмысты орындау, қызмет көрсету, ҚҚС есептеменгенде 

тауар, қызмет, жұмыс сатып алу үшін әр лот бойынша бөлінген сомалар туралы ақпаратқа (автоматты турде Порталмен 

құрастырылады) сілтемені; 

- Әлеуетті өнім берушілердің өтінім мазмұнына және өнім берушілерге Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының 

талаптарына сәйкестігін растайтын, құжаттардың электронды көшірмелері; 

- Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы. 

11.1.9. Өнім берушілердің өтінімдерін ашу сәтке дейін өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстары сатып алу 

қатысушыларына көрінбейді/кол жетімді болмайды. 

11.1.10. Коммерциялық ұсыныстарды беру мерзімі аяқталғанша Өнім беруші өзінің ұсынысын қайтарып алуға 

құқылы. 

11.1.11. Әлеуетті өнім беруші бір лотқа бірден аса қолданыстағы коммерциялық ұсынысқа ие болуға құқылы емес. 

11.1.12. Әлеуетті өнім берушімен коммерциялық ұсынысты беру осы ережелерде және де сатып алуды өткізу 

туралы ақпаратта ескертілген талаптарды сақтаумен қызмет көрсету, жұмыс жасау, тауарды жеткізуді әрекет ету 

оның ниетін білдіру нысаны деп табылады. 

11.1.13. Егер басқа мерзімдер сатып алудың Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушысы шешімдерімен және ішкі 

құжаттарымен анықталмаса, өтінімдер беру мерзімі аяқталғанан 2(екі) жұмыс күннен кеш емес, жергілікті 

компьютерде бұрын сақталған жабық кілтті хабарламаға қосып, «Жабық баға» баға ұсыныстары түріндегі баға 

ұсыныстарын жургізу туралы хабарламаны жариялаған кезде Ұйымдастырушымен таңдау жасалып, баға 

ұсыныстары беру мерзімі аяқталған соң Ұйымдастырушы өнім берушілердің ұсынылған өтінімдерін ашуды іске 

асыруға міндетті. Сонымен бірге хабарлама бойынша Портал ұсынылған барлық баға ұсыныстарын ашады және 

дешифрлайды. 

11.1.14. Ұйымдастырушымен «Ашық баға» баға ұсыныстары түрінде маркетингтік зерттеулер жургізу туралы 

хабарламаны жариялау кезде таңдау жасалғанда, Портал автоматты түрде баға ұсыныстарды беру мерзімі 

аяқталған сәттен бастап 10 минут ішінде «Маркетингтік зерттеулер қорытындысы» құжатын құрастырады және 

хабарлама бойынша ұсынылған барлық баға ұсыныстарын ашуды жүзеге асырады. 
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11.1.15. Портал автоматты түрде маркетингтік зерттеулердің қорытындысын жариялайды. 

11.1.16. Егер басқа мерзімдер Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының шешімдерімен және ішкі құжаттарымен 

анықталмаса, Порталда өтінімдерді ашқан сәттен бастап 10 (он) жұмыс күннен көп емес мерзімде, баға 

ұсыныстарын (бар болғанда) қарау бойынша комиссия мүшелерін қосқанда, сатып алуды жургізу туралы 

хабарламаны жариялау барысында Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушмен баға ұсынысын сурату тәсілімен 

сатып алуды өткізу белгісін көрсеткенде сатып алуға қатысуға өнім берушілердің өтінімдерін Тапсырыс 

берушімен/Ұйымдастырушымен қаралады. 

11.1.17. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы өнім берушілердің өтінімдерін қарау нәтижесі туралы ақпаратты 

Порталда орналасқан нысанға сәйкес енгізеді, және сатып алу қорытындысын шығаруға ынта білдіреді. Сатып 

алуға қатысуға өнім берушілердің өтінімдерін қарау нысаны сатып алуға өтінімдердің рұқсат берілген/қайтарылған 

туралы ақпаратты құрап қайтарылу себебі көрсетіледі 

11.1.18. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялағау 

барысында қолмен қорытындысын шығару белгісін көрсеткенде Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы жеңімпазды 

және екінші жеңімпазды анықтау себебін көрсетіп жеңімпаздың және екінші жеңімпаздың өтінімдерін анықтайды.. 

11.1.19. Портал автоматты түрде Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен өнім берушілердің өтінімдерін қарау 

нәтижесін жариялайды. 

11.1.20. Сатып алу қорытындысын шығару және жеңімпазды анықтау сатып алуды жургізу туралы хабарламада 

ескертілген әр лот бойынша іске асырылады. 

11.1.21. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен сатып алуды баға ұсынысын сурату тәсілімен алдын ала өнім 

берушілердің өтінімдерін қарамаусыз өткізгенде, баға ұсыныстарын беру мерзімнің аяқталған сәтінен бастап 10 

минут ішінде Портал автоматты турде бірінші және екінші жеңімпаз ретінде ең төменгі баға ұсынысын ұсынған әр 

лот бойынша өнім берушілерді көрсете отырып өткен сатып алу протоколының қорытындысын құрастырады және 

жариялайды. 

11.1.22. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен сатып алуды баға ұсынысын сурату тәсілімен алдын ала өнім 

берушілердің өтінімдерін қарап өткізгенде, баға ұсыныстарын беру мерзімнің аяқталған сәтінен бастап 10 минут 

ішінде Портал автоматты турде бірінші және екінші жеңімпаз ретінде әр лот бойынша өнім берушілерді көрсете 

отырып өткен сатып алу протоколының қорытындысын құрастырады және жариялайды. Жеңімпазды анықтаған 

кезде Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен сатып алуға рұқсат берілген тек әлеуетті өнім берушілердің 

өтінімдері қатысады. 

11.1.23. Егер басқа мерзімдер Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының шешімдерімен және ішкі құжаттарымен 

анықталмаса, Порталмен протокол қорытындысы құрастырылған сәттен 2 күн ішінде өтінімдерді, баға 

ұысынстарын қарау бойынша комиссияның барлық мүшелерін қосқанда, құрастырылған протокол қорытындысы 

сатып алу Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының ЭЦҚ-мен қол қойылады. 

11.1.24. Қорытынды шығарған соң Өнім берушілер қорытынды протоколымен және басқа әлеуетті өнім 

берушілердің баға ұсыныстарымен танысуға құқылы. 

11.1.25. Екеуден аз баға ұсынысы қалған жағдайда мұндай баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізілмеді 

деп танылады. 

11.1.26. Егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылса Тапсырыс беруші құқылы: 

- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды қайта өткізуге; 

- сатып алу талаптарын өзгертіп және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды қайта өткізуге; 

- сатып алуды бір көзден алу тәсілімен жүзеге асыруға; 

- сатып алудан бас тартуға. 

11.2. Ашық тендер әдісімен сатып-алуды өткізу кезінде келесідей тәртіп жұмыс істейді: 
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11.2.1. Ашық бірэтаптық тендер тәсілімен электрондық сатып алу тәртібі келесі реттік шараларды жургізуді 

ескереді: 

- Порталда ашық тендер тәсілімен сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялау; 

- Порталда ашық тендерге қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қабылдау және тіркеу; 

- Ашық тендерге қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін ашу рәсімін өткізу; 

- Әлеуетті өнім берушілердің қосымша баға ұсыныстарын қабылдау (қажет болғанда); 

- Қажет болғанда өнім берушілердің қосымша баға ұсыныстарын ашу рәсімін өткізуге (қажет болғанда); 

- Ашық тендерге қатысуға өнім берушілердің өтінімдерін тендерлік комиссиямен қарауға; 

- Ашық тендердін қорытындысын шығару; 

- Тапсырыс беруші өнім берушімен Порталда шарттың карточкасын жасау. 

11.2.2. Ашық екіэтаптық тендер тәсілімен электрондық сатып алу тәртібі келесі реттік шараларды жургізуді 

ескереді:  

- Порталда ашық тендер тәсілімен сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялау; 

- Әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін Порталда баға ұсыныстарын ұсынбай ашық екіэтаптық тендердің бірінші 

этапына қатысуға қабылдау және тіркеу; 

- Ашық екіэтаптық тендердің бірінші этапына қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін ашу рәсімін өткізу; 

- Ашық екіэтаптық тендерге қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін тендерлік комиссиямен қарауға; 

- Техникалық ерекшелікті анықтауды қосқанда тендерлік құжаттамаға және хабарламаға өзгерістер енгізу (қажет 

болғанда); 

- Ашық екіэтаптық тендердің екінші этапына қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қабылдау және тіркеу; 

- Ашық екіэтаптық тендердің екінші этапына қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін ашу рәсімін өткізу 

- Әлеуетті өнім берушілердің қосымша баға ұсыныстарын қабылдау (қажет болғанда); 

- Қажет болғанда Әлеуетті өнім берушілердің қосымша баға ұсыныстарын ашу рәсімін өткізуге (қажет болғанда); 

- Ашық екіэтаптық тендердін қорытындысын шығару. 

11.2.3. Ұйымдастырушы Әлеуетті өнім берушілермен ашық тендерде қатысуға өтінімдерді ұсынатын күннің соңғы 

мерзімге дейін 10 күнтізбелік күннен кем емес уақытта сатып алуға өтінімдерді қалыптастырады және Порталда 

сатып алуды жургізу туралы хабарламаны Порталда орналастырған нысанды толтыру арқылы жариялайды. 

11.2.4. Ашық тендер тәсілімен сатып алуды жургізу туралы хабарламаның нысаны келесі ақпаратты құрайды: 

- Мемлекеттік және орыс тілінде сатып алу атауы; 

- Өнім берушілердің өтінімдерін қабылдаудың бастапқы күні (күнтізбеден таңдау); 

- Өнім берушілердің өтінімдерін қабылдаудың соңғы күні (күнтізбеден таңдау); 

- Демпингілік баға деңгейі - жоспарланған бағаның пайызынан әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы төменгі баға 

демпингілік болып саналады; 

- Тендерге қатысуға өтінімдерді ашу рәсімін өткезген соң өнім берушілермен төмендеуге қосымша баға ұсынысын 

беру мүмкіндігінің белгісі; 

- Қолмен қорытындысын шығару белгісі (тендерлік комиссиямен мен сатып алудың жеңімпазын анықтау автоматсыз 

қорытындысын шығарумен қажетті болғанда қойылады); 
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- Бағаны төмендетудің шектеулі максималды және минималды қадамдары және төмендеуге сауданың басталу және 

аяқталу уақыты және күні көрсетумен сауданы төмендеуге жургізу белгісі; 

- Бекітілген Тендерлік құжаттаманың электронды көшірмесі; 

- Бекітілген тендерлік және сараптама комиссияның құрамы (бар болғанда); 

- Өнім берушілерге және әлеуетті өнім берушілердің өтінімдеріне жалпы талаптар, оның ішінде талаптарды 

сипаттау, тізім, дәреже және құжаттардын міндеттілігі өнім берушілермен өтінім құрамына қосу үшін; 

- әлеуетті өнім берушілермен өтінім құрамында Техникалық ерекшелікті және баға ұсынысының түрін міндетті ұсыну 

бойынша талабы (Ашық баға немесе Жабық баға); 

- шартты баға төмендеуіне әсер ететін әлеуетті өнім берушілердің тендерге қатысуға өтінімдерді салыстыру және 

бағаның барлық өлшемінің сипаттамасы және тізімі; 

- Хабарландырудағы лоттардын тізімі, оның ішінде атауын, қысқа сипаттаманы, және де қажетті мөлшер, орын, 

төлем шаттары, тауардың жеткізілімі шарттары мен мерзімін, жұмысты орындау, қызмет көрсету, ҚҚС есептеменгенде 

тауар, қызмет, жұмыс сатып алу үшін әр лот бойынша бөлінген сомалар туралы ақпарат (сатып алу жоспарынан автоматты 

турде толтырады); 

- Хабарландырудағы лоттардын тізімі, оның ішінде атауын, қысқа сипаттаманы, және де қажетті мөлшер, орын, 

төлем шаттары, тауардың жеткізілімі шарттары мен мерзімін, жұмысты орындау, қызмет көрсету, ҚҚС есептеменгенде 

тауар, қызмет, жұмыс сатып алу үшін әр лот бойынша бөлінген сомалар туралы ақпарат (сатыпа алу жоспарынан 

автоматты турде толтырады); 

11.2.5. Егер басқасы Тапсырыс берушімен оның бизнес үлгісінің ерекшелігі есте болып ескертілмесе, сатып 

алудын аяқталу датасы және уақыты жұмыс күн шеңберінде хабарлама жазылған кезде Тапсырыс берушімен/ 

Ұйымдастырушымен өз еркімен орнатылады. 

11.2.6. Комиссия қатысушылары Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушымен Тұтынушы-қызметкерлер санынан сатып 

алудың Тапсырыс берушісі/Ұйымдастырушысымен анықталады. 

11.2.7. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы хабарламаны жариялаған кезде Портал оны берілген реттік санмен 

тіркейді. 

11.2.8. Ашық тендерге қатысуға өтінім Әлеуетті өнім берушінің өкілетті Тұтынушысымен Порталда қалыптасады 

және оның ЭЦҚ-мен қол қойылады.. 

11.2.9. Өтінім беру мерзімі аяқталғанға дейін Порталда орнатылған тиісті лотқа Порталдағы өтінім беру үлгісін тек 

толтыру және жіберу арқылы Өнім берушілер өз өтінімдерін дайындайды және ұсынады. 

11.2.10. Әлеуетті өнім берушінің ашық тендерге қатысуға өтінімі электронды құжат болады және құрайды: 

- Сипаттама, баяндау, атауын құрайтын сатып алуға, лотқа, сатып алу жоспарына, және де қажетті мөлшер, орын, 

төлем шаттары, тауардың жеткізілімі шарттары мен мерзімін, жұмысты орындау, қызмет көрсету, ҚҚС есептеменгенде 

тауар, қызмет, жұмыс сатып алу үшін әр лот бойынша бөлінген сомалар туралы ақпаратқа (автоматты турде Порталмен 

құрастырылады) сілтемені; 

- Әлеуетті өнім берушілердің өтінім мазмұнына және өнім берушілерге Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының 

талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың электронды көшірмелері; 

- Шартты баға төмендеуіне әсер ететін қойылған өлшем мағынасы, және де қосымша растайтын құжаттар; 

- Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы. 

11.2.11. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен ашық екіэтаптық тендерді жургізгенде бірінші этапта әлеуетті 

өнім берушілердің өтінімдері баға ұсынысын қоспай беріледі. 
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11.2.12. Әлеуетті өнім берушімен тендерге қатысуға өтінімді ұсыну оның осы Ережеге, және Тендерлік 

құжаттамада, сатып алуды жургізу туралы ақпаратта көрсетілген шарттарды сақтай отырып қызмет көрсету, жұмыс 

жасау, тауар жеткізуді орындаудың толық келісім білдіру шаралары болады 

11.2.13. Тендерге қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғанга дейін Өнім беруші өз өтінімін қайтарып алуға 

құқылы. 

11.2.14. Әлеуетті өнім беруші бір лотқа бірден аса өтінім беруге құқылы емес. 

11.2.15. Әлеуетті өнім берушілердің тендерге қатысуға өтінімдері басқа да сатып алу қатысушылары үшін өтінімді 

ұсынудын мерзімі аяқталған сәтке дейін көрінбейді/қол жетімді болмайды. 

11.2.16. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы аяқталған рәсімдерден басқа сатып алудын кез келген барыс 

кезеңінде, Ереженің 13.1.2 тармағында көзделген тәртіпте қосымша құжаттарға және/немесе хабарламаға 

өзгертулер енгізуге құқылы. 

11.2.17. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен ашық екіэтаптық тендерді өткізген кезде өтінімдерді ұсыну 

мерзімі аяқталған сәттен бастап 10 минут ішінде өнім берушілердің тендердің бірінші этапында ұсынылған баға 

ұсынысы болмаған өтінімдерді Портал автоматты түрде ашады. 

11.2.18.  «Жабық баға» баға ұсыныстары түріндегі сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялаған кезде 

Тапсырыс берушімен /Ұйымдастырушымен таңдау жасалғанда, тендерге қатысуға өтінім ұсыну мерзімі 

аяқталғаннан кейін өтінімдер беру мерзімі аяқталған соң 2(екі) жұмыс күннен кеш емес, жергілікті компьютерде 

бұрын сақталған жабық кілтті хабарламаға қосып Ұйымдастырушы өнім берушілердің ұсынылған өтінімдерін ашуды 

іске асыруға міндетті, егер басқа мерзімдер сатып алуға Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының шешімдерімен 

және ішкі құжаттарымен ескертілмесе. Сонымен бірге тендерге қатысуға барлық ұсынылған өтінімдерді Портал 

ашады және дешифрлайды. 

11.2.19.  «Ашық баға» баға ұсыныстары түрінде сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялау кезде 

Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен таңдау жасалғанда, Портал автоматты түрде баға ұсыныстарды беру 

мерзімі аяқталған сәттен бастап 10 минут ішінде өнім берушілердің хабарлау бойынша ұсынылған барлық 

өтінімдерін ашуды жүзеге асырады. 

11.2.20. Портал автоматты түрде ашық тендерге қатысуға өтінімдерді ашу протоколын/ашылған туралы ақпаратты 

жариялайды. 

11.2.21. Тендерлің комиссия Портал протоколын қалыптастыру сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күннен кем емес 

мерзімде қалыптасқан ашу протоколын қарап және оған қол қояды. 

11.2.22. Өнім берушілермен төмендеуге қосымша баға ұсыныстарын ұсынуға мүмкіндігі бар тендерді жургізген 

кезде, Ұйымдастырушы өнім берушілердің өтінімдерін ашуды өткізген соң, әлеуетті өнім берушілермен тендерге 

төмендеуге қосымша баға ұсыныстарын ұсынуға мерзімі ұзартылғанын Порталда көрсетуге міндетті. Сонымен 

бірге «Жабық баға» баға ұсыныстары түріндегі сатып алуда әлеуетті өнім берушілердің төмендеуге қосымша баға 

ұсыныстарын кейінгі ашу үшін Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы Порталмен жасалған бірегей жабық кілтті 

жергілікті компьютерге қайталап сақтайды. 

11.2.23. Төмендеуге баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі бір сағаттан кем емес болуы қажет. 

11.2.24. Тендерге қатысуға өтінім берген Әлеуетті өнім берушілерге төмендеуге қосымша баға ұсыныстарын 

ұсынуға мүмкіндігі бар туралы хабарламаны Портал жібереді. 

11.2.25. Әлеуетті өнім берушілер ұйымдастырушы көрсеткен кезең ішінде төмендетуге қосымша баға ұсыныстарын 

беруге құқылы. 

11.2.26. Әлеуетті өнім берушілер қосымша баға ұсынысында бұрынғы ашық тендерге қатысуға өтінімде көрсеткен 

бағадан жоғары бағаны көрсетуге құқысы жоқ. 

11.2.27. Қосымша баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін пп-ға сәйкес өнім берушілердің өтінімдерін 

ашу рәсімі жүргізіледі. 11.2.18-11.2.19 ережелер. 
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11.2.28. Тендерлік өтінімдерді салыстыру және бағалау Тапсырыс берушінің/ Ұйымдастырушының құжаттары және 

ішкі ережелеріне сай жургізіледі. 

11.2.29. Тендерге қатысуға өтінімдерді тендерлік комиссия порталда, егер өзге мерзімдер Тапсырыс 

берушінің/сатып алуды ұйымдастырушының ішкі құжаттарында және шешімдерінде көрсетілмесе, өнім 

берушілердің өтінімдерін беру мерзімі аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды. 

11.2.30. Тендерлік комиссияның хатшысы тендерлік комиссияның жұмысы аяқталған соң қатысуға өтінімдерді 

қарау нәтижесі туралы ақпаратты Порталда орналасқан тиісті нысанда кіргізеді және рұқсат протоколын 

қалыптастыруды бастамашылық етеді. 

11.2.31. Әлеуетті өнім берушінің тендерге қатысуға өтінімдерін қарау нысаны өнім берушінің өтініміне рұқсат 

берілген/ қайтарылғаны туралы ақпаратты қайтарылған себептерді көрсетумен қалыптасады, және де бағанынң 

шартты төмендеуіне әсер ететін Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен түзетілген белгі мағынасын қурайды. 

Сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялау барысында Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен 

қолмен қорытындысын шығару белгісін көрсеткенде Хатшы жеңімпазды және екінші жеңімпазды анықтау себебін 

көрсетіп жеңімпаздың және екінші жеңімпаздың өтінімдерін анықтайды. 

11.2.32. Портал автоматты түрде рұқсат Протоколын қалыптастырады және жариялайды. 

11.2.33. Тендерлік комиссияның құрамына енгізілген пайдаланушылар Қағидалардың 11.2.29-тармағында 

айқындалған мерзімдерде қалыптастырылған рұқсат беру хаттамасын қарайды және қол қояды. 

11.2.34. Егер қатысушы (өнім беруші) ақпараттық хабарламалар алуды көздемейтін тарифте болған жағдайда, ол 

сатып алу барысына дербес мониторинг жүргізуге міндетті және лот мәртебесіне және порталда жарияланған 

әрекеттерге байланысты өз шешімдерін қабылдайды. Өнім беруші ерікті негізде тарифтік жоспарға көшуге құқылы, 

ол бойынша ақпараттық хабарламалар алуға болады. 

11.2.35. Хаттама жарияланғаннан кейін төмендетуге арналған сауда-саттықпен тендер өткізу кезінде жүйе 

тарифімен таңдалған жүйенің ақпараттық хабарламаларын алу көзделген және баға ұсыныстарын қабылдаудың 

басталу және аяқталу күні мен уақытын көрсете отырып, төмендетуге арналған сауда-саттыққа қатысуға жіберілген 

әлеуетті өнім берушілерге ғана Ақпараттық хабарлама жібереді. 

11.2.36. Төмендетуге арналған сауда-саттық әрбір лот бойынша жеке және лот бойынша 2 және одан да көп 

рұқсат етілген өнім берушілер болған кезде жүргізіледі. 

11.2.37. Әлеуетті өнім берушілер ұйымдастырушы көрсеткен кезең ішінде және төмендетудің белгілі бір 

қадамдарына сәйкес төмендетуге баға ұсыныстарын беруге құқылы. 

11.2.38. Төмендетуге баға ұсынысын берген кезде әлеуетті өнім берушінің өкілі ЭЦҚ баға ұсынысына қол қояды. 

11.2.39. Баға ұсынысын беру уақыты әлеуетті өнім беруші өкілінің ЭЦҚ баға ұсынысына қол қою уақыты болып 

саналады. 

11.2.40. Жеткізуші баға ұсынысын беру уақытындағы ең төменгі баға ұсынысы болып табылатын баға ұсынысынан 

жоғары төмендетуге бере алмайды. 

11.2.41. Егер әлеуетті өнім беруші бағаны төмендетуге арналған ұсынысты төмендетуге арналған сауда-саттықтың 

соңғы сағатының соңғы 15 (он бес) минуты ішінде ұсынса, онда төмендетуге арналған сауда-саттықты аяқтаудың 

жалпы уақыты автоматты түрде 15 (он бес) минутқа ұзартылады. Бұл ретте, төмендетуге арналған сауда-саттықты 

аяқтау мерзімін ұзартудың жалпы санына 5 (бес) реттен артық емес жол беріледі. 

11.2.42. Төмендетуге арналған сауда-саттық аяқталғаннан кейін, төмендетуге арналған сауда-саттықпен тендер 

өткізу немесе рұқсат беру хаттамасын жариялау кезінде, төмендетуге арналған сауда-саттықсыз тендер өткізу 

кезінде портал бірінші және екінші жеңімпаздарды көрсете отырып, өткізілген тендер туралы ақпаратпен 

өткізілген сатып алу қорытындыларының хаттамасын автоматты түрде қалыптастырады және жариялайды. 

Қорытындыларды автоматты түрде шығару кезінде ашық тендер жеңімпазы Тапсырыс беруші/сатып алуды 
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ұйымдастырушы растаған қорытынды критерийлерді қолдануды ескере отырып есептелетін ең төмен шартты баға 

негізінде айқындалады. 

11.2.43. Қорытындыларды шығару және жеңімпазды анықтау сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда 

көзделген әрбір лот бойынша жүзеге асырылады. 

11.2.44. Жеңімпазды анықтау кезінде Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы сатып алуға жіберген әлеуетті өнім 

берушілердің өтінімдері ғана қатысады. 

11.2.45. Тендерлік комиссияның құрамына енгізілген пайдаланушылар Ережелердің 11.2.29-тармағында 

айқындалған мерзімдерде қорытындылардың қалыптастырылған хаттамасын қарайды және қол қояды. 

11.2.46. Қорытындылар шығарылғаннан кейін Өнім берушілер мен ЕЭП-ның барлық қатысушылары 

қорытындылар хаттамасымен танысуға құқылы.  

11.2.47. Ашық тендер автоматты түрде өткізілмеген деп танылады: 

- Тендерге қатысуға екі әлеуетті өнім берушіден аз өтінім беру; 

- Егер тендерлік комиссия бас тартқаннан кейін әлеуетті өнім берушілердің тендеріне қатысуға екіден аз өтінім 

қалса. 

11.2.48. Егер ашық тендер тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылса, Тапсырыс беруші: 

- Тендер тәсілімен сатып алуды қайта жургізуге; 

- Тендерлік құжаттаманы өзгертуге және ашық тендер тәсілімен сатып алуды қайта жургізуге; 

- Сатып алуды біз көзден алу тәсілімен жургізуге; 

- Сатып алуды жургізуден бас тартуға. 

11.3. Бір көзден сатып-алуды өткізу кезінде келесідей тәртіп жұмыс істейді 

11.3.1. Бір көзден сатып алу тәсілімен электрондық сатып алу тәртібі келесі ретті шараларды жасауды ескереді: 

- Осы сатып алу тәсілді пайдалануды негіздеп Тапсырыс берушімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді бір 

көзден алу тәсілімен сатып алу туралы шешімді қабылдау; 

- Қажет болғанда шарт жобасын және техникалық ерекшелікті қосып Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен 

әлеуетті өнім берушіге Портал арқылы бір көзден алу тәсілімен электронды сатып алуға қатысуға шақыру жіберуге; 

- Әлеуетті өнім берушімен бір көзден алу тәсілімен электронды сатып алуға қатысуға өтінімін растау; 

- бір көзден алу сатып алу қотырындылары туралы протоколын Порталда орналастыру; 

- Тапсырыс беруші өнім берушімен Порталда шарттың карточкасын жасау. 

11.3.2. Тапсырыс беруші Порталда бір көзден алу тәсілімен сатып алуға өтінімді қалыптастырғанда Тапсырыс 

берушінің шешімдері және ішкі құжаттарына сай осы сатып алу тәсілін қолдануын негізін көрсетеді. 

11.3.3. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы сатып алу Портал арқылы сатып алуға өтінімдерді топтастырады және 

Порталда тіркелген өнім берушіге бір көзден алу тәсілімен электронды сатып алуға қатысуға шақыру жібереді. 

11.3.4. Шақыру жіберілген Әлеуетті өнім беруші, Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен орнатылған мерзімде 

тауар жеткізу, қызмет көрсету, жұмыс жасау туралы ұсынысты қабылдауға немесе Портал арқылы бас тартуға 

құқылы. 

11.3.5. Әлеуетті өнім беруші тауар жеткізу, қызмет көрсету, жұмыс жасау туралы ұсынысты қабылдаған жағдайда 

ЭЦҚ-мен қол қояды және Тапсырыс берушіге/Ұйымдастырушыға Портал арқылы бір көзден алу тәсілімен сатып 

алуға қатысуға өтінімді тапсырады. 
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11.3.6. Портал автоматты түрде бір көзден алу тәсілімен электронды сатып алу туралы протоколды 

қалыптастырады және жариялайды. 

11.3.7. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы қалыптасқан қорытынды протоколын осы қорытынды протоколы 

қалыптасқан сәттен 2 (екі) жұмыс күннен көп емес мерзімде қарайды және қол қояды.  

11.4. Сатып алу бойынша құжаттаманы өзгертуге қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы сатып 

алуды жоюға және сатып алуды өзгертілген құжаттамамен жариялауға құқылы. 

11.5. Сатып алуды аукцион тәсілімен жургізгенде келесі регламент қолданады: 

11.5.1. Аукцион тәсілімен жургізетін электрондық сатып алудың рәсімі келесі дәйекті іс шараларды жергізуді 

көздейді: 

- Порталда аукцион тәсілімен сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялау; 

- Порталда аукцион тәсілімен сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялау; 

- Порталда аукционға қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қабылдау және тіркеу; 

- Порталда аукционға қатысатын әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін ашу рәсімін өткізу; 

- аукционға қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін комиссиямен қарау; 

- аукционды порталда аукциондық залда өткізуге; 

- аукционның қорытындысын шығару; 

- Тапсырыс беруші тарапынан Порталда өнім берушімен шарт карточкасын жасауға; 

11.5.2. Ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілермен аукционға қатысуға өтінімдерін ұсынуға соңғы күнге дейін 10 

күннен кем емес мерзімде сатып алуға өтінімдерді топтастырады және Порталда орналасқан нысанды толтыру 

арқылы сатып алуды жургізу туралы хабарламаны Порталда жариялайды. 

11.5.3. Сатып алу тендерді аукцион тәсілімен жургізу туралы хабарлама нысаны келесі ақпаратты құрайды: 

- мемлекеттік және орыс тілдерінде сатып алу атауы; 

- Өнім берушілердің өтінімдерін қабылдаудың бастапқы күні (выбор из календаря); 

- аукционның басталу күні мен уақыты; 

- аукционның аяқталу күні мен уақыты; 

- төмендеуге минималды қадам %; 

- төмендеуге максималды қадам %; 

- демпингтік бағаның деңгейі - жоспарланған бағаның пайызы, өнім берушінің одан төменгі баға ұсынысы 

демпингтік болып саналады; 

- хабарлама бойынша аукциондық құжаттаманың электрондық көшірмелері; 

- аукциондық және сарапшы (бар болғанда) комиссияның бекітілген құрамы; 

- өтінім құрамында өнім берушілермен қосу үшін құжаттардың міндеттілігі және категориясы, тізімі, талаптарды 

сипаттауды қосқанда әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерінің мазмұнына және өнім берушілерге жалпы талаптар; 

- әлеуетті өнім берушілермен өтінім құрамында техникалық ерекшелік және баға ұсынысының тұрпатын ұсыну 

қажеттілігі бойынша талаптар (Ашық баға және Жабық баға); 

- атауы, қысқаша сипаттау, және де қажетті мөлшер, орны, төлеу шарты, тауарды жеткізу, жұмысты орындау, 

қызметті көрсету мерзімі және шарты, тауарды, қызметті, жұмысты сатып алу үшін әр лот бойынша бөлінген сомалар 
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туралы мәлімет, ҚҚС есепке алынбағанда, хабарламадағы лоттар тізімі (егер Тапсырыс беруші Жоспарлау блогін 

пайдаланғанда автоматты сатып алу жоспарынан толтырылады). 

11.5.4. Егер басқасы Тапсырыс берушімен оның бизнес моделі ерекшелігіне байланысты айтылмаса, сатып 

алудың күні және уақыты жұмыс күні шеңберінде хабарламаны жасағанда Тапсырыс 

берушімен/Ұйымдастырушымен дербес белгіленеді. 

11.5.5. Комиссия қатысушылары Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен Тұтынушылар қатарынан - Тапсырыс 

берушінің/Ұйымдастырушының қызметкерлерінен анықталады. 

11.5.6. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен хабарлама жарияланғанда Портал оны реттік санын берумен 

тіркейді. 

11.5.7. Аукционға қатысуға өтінімді Порталда Әлеуетті өнім берушінің өкілетті Тұтынушысы қалыптастырады және 

озінің ЭЦҚ қол қояды. 

11.5.8. Өтінімдерді ұсыну мерзімі аяғына дейін, Порталда орналасқан тиісті лотқа өтінімді беруді тек ғана 

Порталда өтінімді беру нысанын жіберу және толтыру арқылы өнім берушілер тендерге қатысуға өтінімдерді 

дайындайды және ұсынады. 

11.5.9. Аукционға қатысуға әлеуетті өнім берушінің өтінімі электрондық құжат болады және: 

- Сатып алу туралы хабарламаға, лотқа және атауын, сипаттауды, бейнелеуді, және де қажетті мөлшерді, орынды, 

төлеу шартын, тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызметті көрсету мерзімі және шарты, тауарды, қызметті, жұмысты 

сатып алу үшін әр лот бойынша бөлінген сомалар туралы мәлімет құрайтын сатып алу жоспарына, ҚҚС есепке 

алынбағанда, сатып алуды жургізу мерзіміне сілтемелерді (автоматты Пормалмен құрастырылады) 

- Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының талаптары әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерінің мазмұнына және 

өнім берушілерге сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін; 

- әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын міндетті қамту қажет.  

11.5.10. Әлеуетті өнім берушімен аукционға қатысуға өтінімді ұсынуы аукциондық құжаттамада, сатып алуды 

жургізу туралы ақпаратта, және де осы Ережеде көзделген шарттарды ұстанумен оның тауарды жеткізуге, жұмысты 

орындауға, қызметті көрсетуге толық келісімін білдіретін түрі болады. 

11.5.11. Аукционға қатысуға өтінімді ұсыну мерзімінің аяғына дейін Өнім беруші өзінің өтінімін қайтарып алуға 

құқылы. 

11.5.12. Әлеуетті өнім беруші бір лотқа бірден артық өтінім беруге құқысы жоқ. 

11.5.13. Әлеуетті өнім берушінің аукционға қатысуға өтінімдері өзге қатысушылар үшін өтінімді ұсыну мерзімінің 

аяғына дейін көрінбейді/қол жетімді болмайды. 

11.5.14. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы сатып алудың кез келген кезеңінде, аяқталған рәсімдерден басқа, 

Ереженің 13.1.2 тармағымен анықталған тәртіпте тіркелген құжаттамаға және/немесе хабарламаға өзгерістер 

енгізуге құқылы. 

11.5.15. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушымен сатып алу туралы хабарламаны жариялау барысында «Жабық 

баға» баға ұсынысы тұрпатын таңдау кезінде, аукционға қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталған бойы, 

жергілікті компьютерде бұрын сақталған жабық кілтті хабарламаға тіркеп, егер сатып алудың Тапсырыс 

берушінің/Ұйымдастырушының шешімдерімен және ішкі құжаттарымен өзге мерзімдер белгіленбесе өтінімдерді 

ұсыну мерзімі аяқталғаннан 2(екі) жұмыс күн кем емес уақытта Ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілердің 

ұсынған өтінімдерін ашуға міндетті. Сонымен Портал дешифрлауды және хабарлама бойынша аукционға қатысуға 

ұсынылған барлық өтінімдерді ашуды жургізеді. 

11.5.16. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен сатып алу туралы хабарламаны жариялау барысында «Ашық 

баға» баға ұсынысы тұрпатын таңдау кезінде Портал өнім берушілердің хабарлама бойынша ұсынған барлық 

өтінімдерді ашуды автоматты түрде өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталған сәттен бастап 10 минут ішінде жургізеді 
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11.5.17. Портал автоматты түрде аукционға қатысуға өтінімдерді ашу протоколын қалыптастырады және 

жариялайды. 

11.5.18. Аукциондық комиссия Порталмен хаттама қалыптасқан сәттен 2(екі) жұмыс күннен кем емес мерзімде 

қалыптастырылған ашу протоколын қарайды және қол қояды. 

11.5.19. Өтінімдерді бағалау және салыстыру аукциондық комиссиямен Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының 

құжаттары және ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

11.5.20. Егер Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының шешімдері және ішкі құжаттарымен басқа мерзімдер 

көрсетілмесе, Порталда аукциондық комиссиямен аукционға қатысуға өтінімдерді өнім берушілердің өтінімдерін 

ұсыну мерзімі аяқталған күннен 10 (он) жұмыс күннен артық емес мерзімде қаралады. 

11.5.21. Аукциондық комиссияның жұмысы аяқталған соң Хатшы Порталда орналасқан тиісті нысанда аукционға 

қатысуға өтінімдерді қарау қорытындысы туралы ақпаратты енгізеді, және рұқсат хаттамасын қалыптастыруды 

бастамашылық етеді. 

11.5.22. Әлеуетті өнім берушінің аукционға қатысу өтінімдерін қарау нысаны өнім берушінің өтінімін 

қабылдау/қабылдамау туралы ақпаратты қабылдамау себептерін көрсетіп құрайды. 

11.5.23. Портал автоматты түрде рұқсат Хаттамасын қалыптастырады және жариялайды. 

11.5.24. Аукциондық комиссияның құрамына қосылған Тұтынушылар Ереженің 11.2.29 тармағымен анықталған 

мерзімде қалыптасқан рұқсат хаттамасын қарайды және қол қояды. 

11.5.25. Егер қатысушы (өнім беруші) ақпараттық хабарламалар алуды көздемейтін тарифке қосылған жағдайда, ол 

сатып алу барысына дербес мониторинг жүргізуге міндетті және лот мәртебесіне және порталда жарияланған іс-

әрекеттерге байланысты өз шешімдерін қабылдайды. Өнім беруші ерікті негізде тарифтік жоспарға көшуге құқылы, 

ол бойынша ақпараттық хабарламалар алуға болады. 

11.5.1.  Хаттама жарияланғаннан кейін төмендетуге арналған сауда-саттықпен тендер өткізу кезінде жүйе 

таңдалған тарифімен жүйеден ақпараттық хабарламалар алу көзделген және баға ұсыныстарын қабылдаудың 

басталу және аяқталу күні мен уақытын көрсете отырып, төмендетуге арналған сауда-саттыққа қатысуға жіберілген 

әлеуетті өнім берушілерге ғана Ақпараттық хабарлама жібереді. 

11.5.2. Төмендетуге арналған сауда-саттық әрбір лот бойынша жеке және лот бойынша 2 және одан да көп 

рұқсат етілген өнім берушілер болған кезде жүргізіледі. 

11.5.3. Төмендетуге арналған сауда-саттыққа жіберілген әлеуетті өнім берушілер ұйымдастырушы көрсеткен 

кезең ішінде және төмендетуге арналған белгілі бір қадамдарға сәйкес төмендетуге арналған баға ұсыныстарын 

беруге құқылы. 

11.5.4. Төмендетуге баға ұсынысын берген кезде әлеуетті өнім берушінің өкілі ЭЦҚ баға ұсынысына қол қояды. 

11.5.5. Баға ұсынысын беру уақыты әлеуетті өнім беруші өкілінің ЭЦҚ баға ұсынысына қол қою уақыты болып 

саналады. 

11.5.6. Жеткізуші баға ұсынысын бере алмайды жоғары баға ұсынысына қарағанда, бұл өтінім беру уақытындағы 

ең төменгі баға ұсынысы. 

11.5.7. Егер әлеуетті өнім беруші бағаны төмендетуге арналған ұсынысты төмендетуге арналған сауда-саттықтың 

соңғы сағатының соңғы 15 (он бес) минуты ішінде ұсынса, онда төмендетуге арналған сауда-саттықты аяқтаудың 

жалпы уақыты автоматты түрде 15 (он бес) минутқа ұзартылады. Бұл ретте, төмендетуге арналған сауда-саттықты 

аяқтау мерзімін ұзартудың жалпы санына 5 (бес) реттен артық емес жол беріледі. 

11.5.8. Төмендетуге арналған сауда-саттық аяқталғаннан кейін портал бірінші және екінші жеңімпаздарды 

көрсете отырып, өткізілген аукцион туралы ақпаратпен өткізілген сатып алу қорытындыларының хаттамасын 

автоматты түрде қалыптастырады және жариялайды. Аукцион жеңімпазы ең төменгі баға негізінде анықталады. 
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11.5.9. Қорытындыларды шығару және жеңімпазды анықтау сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда 

көзделген әрбір лот бойынша жүзеге асырылады. 

11.5.10. Аукциондық комиссияның құрамына енгізілген пайдаланушылар Қағидалардың 11.2.29-тармағында 

айқындалған мерзімдерде қорытындылардың қалыптастырылған хаттамасын қарайды және қол қояды. 

11.5.11. Қорытындылар шығарылғаннан кейін Өнім берушілер мен БЭК-тің барлық қатысушылары қорытындылар 

хаттамасымен танысуға құқылы. 

11.5.12.  Аукцион автоматты түрде өткізілмеген деп танылады:  

- Аукционға қатысуға әлеуетті өнім берушілердің екеуден аз өтінімдер ұсынуы; 

- Егер аукциондық комиссиямен қабылдамаған соң тендерге қатысатын әлеуетті өнім берушілердің екіден аз 

өтінімдер қалғанда. 

11.5.13. Егер аукцион тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылса, Тапсырыс беруші: 

- Аукцион тәсілімен сатып алуды қайтадан жургізуге; 

- Аукциондық құжаттаманы өзгертіп және аукцион тәсілімен сатып алуды қайтадан жургізуге; 

- Бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыруға; 

- Сатып алуды жургізуден бас тартуға құқылы 

12. ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН ШАРТ КАРТОЧКАСЫН ЖАСАУ ТӘРТІБІ 

12.1. Порталда сатып алу қорытындысын шығарып және сатып алудың жеңімпазын анықтаған соң, Тапсырыс беруші 

Порталда сатып алудың жеңімпазымен шарт карточкасының жобасын жасайды. 

12.2. Шарт карточкасынынң жобасы Тапсырыс берушімен тек аяқталған сатып алу бойынша жасалады, «Қорытынды. 

Сатып алу жургізілді.» мәртебесімен сатып алудың бір немесе бірнеше лоттарына. 

12.3. Сатып алу жеңімпазының сатып алу туралы шарт жасаудан жалтарған жағдайда, және Тапсырыс берушімен 

екінші жеңімпазбен шарт жасағанда, Тапсырыс беруші Порталда шарт карточкасының жобасын екінші 

жеңімпазбен жасайды. 

12.4. Шартқа қосымша келісім жасаған жағдайда, Тапсырыс беруші Порталда сатып алу туралы негізгі шарт 

карточкасымен байланысты қосымша келісім карточкасының жобасын жасайды. 

12.5. Шарт карточкасының жобасының нысаны келесі мәліметтерді құрайды: 

- Портал шартының нөмірі (Порталмен автоматты қалыптасады); 

- Шарттың ішкі нөмірі; 

- Мемлекеттік тілде шартты сипаттау; 

- Орыс тілінде шартты сипаттау; 

- Порталда сатып алу туралы хабарлама нөмірі; 

- Сатып алу тәсілі; 

- Сатып алу қорытындысын шығару күні; 

- Шартты орындаудың жоспарланған күні; 

- Шартты орындаудың нақты күні; 

- ҚҚС қоспағанда шарт сомасы; 

- Қорытынды сома; 
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- Шартты бұзғанға дейін Тараппен ескерту мерзімі; 

- Шарттың мәртебесі; 

- Қосымша келісімнің белгісі; 

- БСН, Атауы, Банк деректемелерін, Байланыс деректемелерін, басшы туралы мәліметті қосқанда тапсырыс беруші 

туралы ақпарат; 

- БСН, Атауы, Банк деректемелерін, Байланыс деректемелерін, басшы туралы мәліметті, ҚҚС төлеуші белгісін 

қосқанда өнім беруші туралы ақпарат; 

- Сатып алынған ТЖҚ туралы мәліметті қосқанда шарттың мәні туралы ақпарат: атауы, сипаттама және қосымша 

мінездемелер, өлшеу бірлігі, тауарды шығарушы ел, тауар мәртебесі, саны, мөлшері, бірліктің бағасы, сома, аванстық төлем 

мөлшері, жеткізу мерзімі; жеткізу орны, техникалық ерекшелік, СТ-KZ сертификаттар туралы ақпарат (нөмір, серия, берген 

орган, берген орны, жергілікті қамту пайызы), төлем туралы ақпарат (төлеу күні, төлеу сомасы, құжаттың нөмірі, құжаттың 

атауы және нөмірі). 

12.6. Шартты орындауына қарай Тапсырыс беруші шарт мәртебесін және ол бойынша жасалған төлемдерді 

қосқанда Порталдағы шарт карточкасында және/немесе қосымша келісімде ақпаратты жаңартады. 

12.7. «Шарт жобасынан» басқа шарт карточкалары барлық мәртебелерімен Порталда көпшілік шарт тізілімінде 

автоматты жарияланады. 

13. ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН /ҰЙЫМДАСТЫРУШЫМЕН ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫП АЛУҒА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

13.1. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы аяқталған рәсімдерден басқа сатып алудын кез келген барыс кезеңінде, 

бірақ тиісті сатып алуға қатысуға әлеуетті өнім берушідердің өтінімдерін қабылдау күні аяқталғанға дейін 3 (үш) 

куннен аз емес мерзімде Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының ішкі құжаттарының және шешімдерінің 

негізінде техникалық ерекшелікті қосқанда сатып алу жоспарына, хабарламаға және/немесе қосымша 

құжаттамаға өзгерістерді енгізуге құқылы. 

13.1.1. Тапсырыс берушімен сатып алу жоспарына өзгерістер енгізу кезде келесі реттеме қолданылады: 

13.1.1.1. Тапсырыс беруші өзгерістер енгізу себебін міндетті түрде көрсетіп электронды нысанда жоспар 

тармағын редакциялаумен сатып алу жоспарына өзгерістер енгізеді және оларды «Өзгерістер енгізу» 

түймешігін басу арқылы растайды.  

13.1.1.2. Өзгерістерге тек «Шимақ» (жоспар тармағының жобасы) және «Жарияланды» (сатып алуды жургізу 

туралы жарияланған хабарламамен сатып алу) мәртебесімен сатып алу жоспарлары жатады. 

13.1.1.3. Өзгерістерді «Шимақ» мәртебесі бар сатып алу жоспарына енгізгенде түзетуге жоспар тармағының бар 

мәліметі қолжетімді. 

13.1.1.4. «Жарияланды» мәртебесі бар сатып алу жоспарына енгізгенде жоспар тармағының келесі мәліметі 

түзетуге қолжетімді: 

- Тауардын, жұмыстың және қызметтің қосымша сипаттамасы (баяндау) орыс және мемлекеттік тілде; 

- Сан, мөлшер; 

- Өлшем (бірлік) бағасы; 

- Авансылық төлем мөлшері; 

- Жоспарланған сатып алу мерзімі; 

- Тауарды жеткізу мерзімі; 

- Жеткізу орны; 

- Техникалық ерекшелік. 

http://www.mitwork.kz/
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13.1.2. Тапсырыс берушімен хабарламаға өзгерістер енгізу кезде келесі реттеме колданылады: 

13.1.2.1. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы өзгерістер енгізу себебін міндетті түрде көрсетіп хабарламаны 

электронды нысанда редакциялаумен хабарламаға өзгерістер енгізеді және оларды «Өзгерістер енгізу» 

түймешігін басу арқылы растайды. 

13.1.2.2. Өзгертуге тек «Хабарлама жобасы» және «Жарияланды» мәртебесімен хабарландырулар жатады. 

13.1.2.3. Өзгерістерді «Хабарлама жобасы» мәртебесі бар сатып алуға енгізгенде түзетуге хабарламаның бар 

мәліметі қолжетімді. 

13.1.2.4. Өзгерістер «Жарияланды» мәртебесі бар сатып алуға енгізген кезде өзгертуге хабарламаның келесі 

мәліметі қолжетімді: 

- Сатып алудын орыс және мемлекеттік тілде атауы; 

- Өтінімдерді қабылдау мерзімінің соңы; 

- Қосымша құжаттама, оның ішінде шарт Жобасын, тендерлік құжаттаманы қосқанда; 

- Өнім берушілерге және әлеуетті өнім берушілердің өтінімдеріне талаптар. 

13.1.3. Соның негізінде Порталда хабарлама жарияланса, жарияланған хабарламаға, немесе сатып алу 

жоспарына, Тапсырыс берушімен/ Ұйымдастырушымен өзгерістер енгізілсе, әлеуетті өнім берушілерге тистісті 

ескертулер жіберіліп Әлеуетті өнім берушілердің осы сатып алуға қатысуға барлық ұсынылған өтінімдер автоматты 

жойылады (өнім берушілердің мәртебелері «Шимақ» деп өзгереді). 

13.1.4. Жойылған өтінімдерді растау үшін әлеуетті өнім берушілер Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен 

сатып алу жоспарына/хабарламаға енгізілген өзгерістермен танысуға міндетті, қажет болғанда сатып алуға 

қатысуға бұрынғы ұсынылған өтінімді түзетуге және алдын ала ЭЦҚ қол қойып Портал арқылы қайта жіберуге. 

13.2. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы аяқталған рәсімдерден басқа, сатып алудын кез келген барыс кезеңінде 

Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының ішкі құжаттарының және шешімдерінің негізінде баға ұсыныстарын 

қарау бойынша тендерлік комиссияның /комиссияның құрамына өзгерістерді енгізуге құқылы. 

14. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ЖОСЫҚСЫЗ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІНЕ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ АККРЕДИТТЕЛМЕГЕН 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІНЕ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

14.1. Портал Операторы ЕЭП Қатысушысын Жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізуге және/немесе қол жетімділікті 

оқшаулауға келесі жағдайларда құқылы:  

14.1.1. Қатысушы мемлекеттік сатып-алудың Жосықсыз қатысушылар тізілімінде тұр; 

14.1.2. Қатысушымен осы Ережелердің кез-келген талабы орындалған жоқ; 

14.1.3. Қатысушының басшысы Жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізілген заңды тұлғаларды басқару, құру, 

жарғылық капиталында қатысумен байланысты қарым-қатынаста тұрды; 

14.1.4. Қатысушы ҚР Қаржы Министрлігінің мемлекеттік кірістер Комитетімен жарияланған сенімсіз салық 

төлеушілер тізіміне енгізілген, соның ішінде: 

- Жалған кәсіпкерлер деп танылған салық төлеушілердің тізімі; 

- Заңды мекенжайы бойынша жоқ салық төлеушілердің тізімі; 

- Банкрот деп танылған салық төлеушілердің тізімі; 

- Әрекетсіз деп танылған салық төлеушілердің тізімі; 

- Тіркеуі жарамсыз деп танылған салық төлеушілердің тізімі; 

- Салық кодексінің нормаларын бұзумен қайта құрылған салық төлеушілердің тізімі; 
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- Салықтық берешегі бар салық төлеушілердің тізімі. 

14.1.5. Қатысушы ҚР Қаржы Министрлігінің мемлекеттік кірістер Комитетімен жарияланған тарату сатысында бар 

салық төлеушілер тізіміне енгізілген. 

14.1.6. Қатысушы Опратордың төлем ақысын төлеуден Ереженің 16 тармағына сәйкес бас тартқанда немесе 

Оператордың алдында 30 күнтізбелік күннен астам қарызы бар болғанда. 

14.1.7. Порталдың электрондық сатып-алуында қатысатын Өнім беруші, квалификациялық талаптар бойынша 

күмәнді ақпарат берді; 

14.1.8. Порталдың электрондық сатып-алуында қатысатын Өнім беруші, сатып-алу туралы келісім-шарт 

жасасудан бас тартты; 

14.1.9. Порталдың электрондық сатып-алуында қатысатын Өнім беруші сатып-алу бойынша жасасқан келісім-

шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындаған жоқ, немесе тиісінше орындамады; Порталдың электрондық 

сатып-алуында қатысуға үміттеніп отырған, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын, жеке тұлға болып табылатын Өнім 

берушіні Жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізілген Қатысушының басшысы болып табылады; 

14.1.10. Қатысушымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еркін саудаға тыйым салынған өнімді 

сатып-алуды/сатуды жүргізуі; 

14.1.11. Қатысушымен ЕЭП-де Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес 

таратуға/жарнамалауға/насихаттауға тыйым салынған материалдарды жариялауы, таратуы, түсінік беруі. 

14.1.12. Оператор жосықсыз қатысушылар тізімін толықтыруға кепіл бермейді және Тізімді қалыптастырған кездегі 

пайдаланатын сыртқы түпдеректерден ақпараттын мағынасына жауапты болмайды (оның ішінде ақпараттық 

жүйелер) және осы ақпаратты алған кездегі болатын шалысуға. 

15. ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУДЫ ТАЛҚЫЛАУ ТӘРТІБІ 

15.1. Әлеуетті өнім беруші Ұйымдастырушыға сатып алуды Талқылау парақшасында өтінімді қабылдау соңғы мерзімі 

аяқталғанға дейін 3 (үш) жұмыс күннен кеш емес мерзімде өткізетін сатып алу туралы сұрақпен, сатып алу 

бойынша құжаттың ережелерін түсіндіру туралы сауалмен жүгінуге құқылы. 

15.2. Сатып алу Ұйымдастырушысы Әлеуетті өнім берушіден сауал түскен сәттен 2 (екі) жұмыс күннен кем емес сатып 

алуды Талқылау парақшасында оған жауап қайтаруға міндетті. 

15.3. Сатып алуды Талқылау парақшасында орналасқан барлық ақпарат қолжетімді болады және қолданыстағы 

Заңнаманың нормаларына және осы ЕЭП қолдану Ережелеріне сәйкес жариялануға міндетті, ЕЭП-да ақпаратты 

орналастыру Ережелерін қосқанда (Қосымша 1). 

15.4. Сатып алу Қатысушыларымен жарияланған хабарламаның бағасы Порталда жарияланған қолданыстағы 

Тарифтерге сәйкес анықталады (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff,  

https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/customer_tariff). 

16. ОПЕРАТОРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ 

16.1. Оператор Порталда орналасқан есепшотты ұсынған сәтте қолданыста болған тарифтерге сай 

((https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/customer_tariff), ай-

сайын және/немесе сатып алу нәтижесі аяқталып және жарияланған соң 14 (он төрт) күнтізбелік күн өткенде 

және/немесе Порталда ЭСАС пайдалану фактісі бойынша ЕЭП Қатысушыларына/Интернет-серіктестерге төлем 

есепшотын ұсынады, тарифтер сипаттамасы осы Ережеге 3 Қосымшада келтірген, және де электронды пошта 

арқылы көрсетілген қызметтер Актісін жолдайды және заңды-мағыналы құжаттар порталы арқылы қайталайды 

және/немесе шабармандық поштамен қайталайды. 

http://www.mitwork.kz/
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16.2. Оператор ЕЭП қатысушыларына/Интернет-әріптестеріне ай сайын және/немесе оператор мен БЭК 

қатысушылары арасындағы шарттық қатынастарға сәйкес порталдың ЭСАС-н пайдалану фактісі бойынша 

төлеуге шоттар қояды 

16.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес, Оператор электрондық шот-

фактураларды мекенжай бойынша орналасқан ақпараттық жүйе арқылы ұсынады https://esf.gov.kz. 

16.4.  Оператор көрсететін қызметтер қатысушы төлегеннен кейін және/немесе порталда орналастырылған 

жариялық оферталардың шарттарына сәйкес қатысушы толық көлемде көрсеткен және қабылдаған болып 

есептеледі (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer, https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/accreditation) және / 

немесе оператор мен ЕЭП қатысушысы арасындағы шарттық қатынастар: 

16.4.1. ЕЭП Қатысушысы үшін: 

Оператор осы Ережеге , ЕЭП Қатысушысының тариф жоспарына, электрондық қызметтерге қол жетімділік 

бойынша қызмет ұсыну туралы Көпшілік офертаға (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer) сәйкес 

және/немесе жасалған шартты байланыстарға сай ЕЭП Қатысушысына және оның Тұтынушыларына ЕЭП-

дың электрондық сатып алу Қызметтеріне қолжетімділікті ұсынды. 

16.4.2. Интернет-серіктес үшін: 

Оператор осы Ережеге, жасалған шартты байланыстарға және/немесе Интернет-серіктеспен жасалған 

келісімге сәйкес, Порталда келісілген ақпаратты/контентті орналастырды (Интернет-серіктестің көпшілік 

бейнесі, оның байланым деректері, сатып алу туралы мәліметтер, жарнамалық және өзге ақпарат). 

16.5. ЕЭП Қатысушымен портал қызметтерін уақыттан тыс төлемеген жағдайда ұсынған есепшотқа сәйкес Оператор 

ЕЭП Қатысушысын бұғаттауға құқылы. Қатысушының қолжетімділігі тек ұсынған есепшоттар бойынша 

айыппұлдар және берешекті өтеген соң қалпына келтіреді. 

17. ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ 

17.1. Оператор ЕЭП Қатысушысында ЕЭП-де жұмыс істеу үшін қажет, келесідей сәйкес келмейтін аппараттық-

техникалық кешеннің бар болу себебіне байланысты ЕЭП Қатысушысы және/немесе ЕЭП Қатысушысы өкілдік 

ететін ұйым көтерген қандай да болсын зардап, шығын және басқа да шығыстар үшін жауапкершілік 

көтермейді: 

17.1.1. Отсутствие ЕЭП Қатысушысында ЕЭП-да жұмыс істеу үшін қажет талаптарға жауап беретін қажетті 

бағдарламалық-аппараттық жиынтығы бар компьютерлік техниканың жоқ болуы. 

17.1.2. ЕЭП Қатысушысына ЕЭП-да толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндік бермеген ЕЭП Қатысушысының 

компьютерлік техникасында бағдарламалық-аппараттық шектеулер мен икемдердің бар болуы. 

17.1.3. ЕЭП Қатысушысының Порталда Қатысушының компьютерлік техникасының вирустармен зақымдануы 

салдарынан жұмыс істеудің мүмкін еместігі (бұл жағдайда ЕЭП Қатысушының вирустармен зақымданған 

компьютерлерінен ешқандай ақпаратты жібермейді). 

17.1.4. Желілік жүйелердің жұмысындағы ақаулар мен ЕЭП Қатысушысы мүдделеріне өкілдік ететін ұйымның 

техникалық қолдау бөлімімен енгізілген шектеулер, сонымен қатар Қатысушы ұйымының техникалық қолдау 

бөлімінің бағдарламалық-аппараттық кешен жұмысындағы ақаулар, бұл ЕЭП Қатысушысын Интернет желісінен 

реттелмеген және күтпеген уақытша өшіріп тастауларға әкелді және Қатысушыға ЕЭП-де толыққанды жұмыс істеуге 

мүмкіндік берген жоқ. 

17.1.5. Желілік жүйелердің жұмысындағы ақаулар мен ЕЭП Қатысушысы ұйымында Интернет-провайдермен 

енгізілген шектеулер, сонымен қатар ЕЭП Қатысушысының Интернет-провайдерінің бағдарламалық-техникалық 

кешенінің жұмысындағы ақаулар, бұл ЕЭП Қатысушысын Интернет желісінен реттелмеген және күтпеген уақытша 

өшіріп тастауларға әкелді және Қатысушыға ЕЭП-де толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндік берген жоқ. 

http://www.mitwork.kz/
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17.1.6.  ЕЭП Қатысушысының лицензияланбаған бағдарламалық жасақтаманы қолдануы, бұл ЕЭП Қатысушысын 

Интернет желісінен реттелмеген және күтпеген уақытша өшіріп тастауларға әкелді, және Қатысушыға ЕЭП-де 

толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндік берген жоқ 

17.2. Егер Қатысушымен ЕЭП-да орналастырған мәлімет ЕЭП Қатысушысы (Қатысушы ұйымының қызметкерлерінің) 

кесірінен үшінші тұлғаларға айқын болғанда , олар ЕЭП Қатысушысы ұйымына залал келтіру мақсатында 

пайдаланған болса, Оператор ЕЭП Қатысушысы және мүддесіне өкілдік ететін ұйым алдында жауапты 

болмайды. 

17.3. ЕЭП Қатысушысы ЕЭП орналастыратын ақпарат, қандай болса да контенті орналастыруға қатысты нормативтік 

актілерді және регламенттерді, заңнамаларды ұстану үшін толық жауапты болады. ЕЭП Қатысушысы атынан 

және шеттен жарияланатын ақпараттың мағынасы және мәтініне Оператор жауапкершілік көтермейді деп ЕЭП 

Қатысушысы келіседі және мақұлдайды. 

17.4. ЕЭП Қатысушысы өз есебінен үшінші тараптың Операторға Қатысушымен Порталда жарияланатын ақпараттың 

мазмұнына қатысты, оның ішінде суреттер, файлдарды қоса алғанда, талап-арыз беруінің нәтижесінде кешкен 

зардап, шығыстар, шығындар мен залалдарды Операторға төлеуге міндеттенеді (хабарлаулар ретінде бұл 

жағдайда сатып-алу туралы ақпаратты жариялау, үндеулерді, рәсімдерді, хабарлауларды және т.б. жариялау 

түсініледі). 

17.5. Оператор ЕЭП Қатысушылары және/немесе ЕЭП-да оның мүдделеріне өкілдік ететін ұйым алдында ұтылған 

пайда, алынбаған кіріс, деректерді жоғалту, қаржылық шығыстар, сонымен қатар жанама, арнайы, тікелей емес, 

айыппұлды немесе жазалау зияны, кәсіпорынды жоғалту; келісім-шарттарды үзу; іскерлік беделін жоғалту; 

жоспарланған жинақ ақшаны жоғалту үшін жауапкершілік көтермейді. 

17.6. Оператордың жауапкершілігі шектеулі, және ешқандай жағдайда Оператордың ең жоғарғы жауапкершілігі 

көрсетілген Порталға қол жетімділік қызметтерінің және соңғы 3 (үш) ай ішінде толық төленген қызметтердің 

Оператордың жауапкершілігіне әкелген жағдайдың туындауы уақытына әрекет еткен бағасынан аспайды. 

18. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 

18.1. Әртүрлі әдістермен электрондық сатып-алуды өткізудің егжей-тегжейлі ережелері, ЕЭП Қатысушысының 

бизнес-үлгісіне байланысты, https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/contents мекен-жайы бойынша орналасқан 

тұтынушылардың нұсқаулықтарында келтірілген. 

18.2. Жұмыс уақыты мен күнтізбелер, оқиғалар, операциялар тек Портал уақытымен ғана белгіленеді. Портал уақыты 

Қазақстан уақыты, Астана қ. GMT+6 ретінде анықталды. 

18.3. Осы Ереже «MITWORK» ЖШС Бас директорының 29.05.2017 ж № ЕЭП-17-002 бұйрығымен бекітілген.  

http://www.mitwork.kz/
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“Еуразиялық Электрондық Порталын пайдалану  

Ережелеріне” № 1 ҚОСЫМША 

 

Ақпаратты Еуразиялық Электрондық Порталда eep.mitwork.kz орналастыру Ережелері 

 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен таратуға тыйым салынған тауарлар, жұмыстар, қызметтер 

туралы ақпаратты орналастыруға тыйым салынады (төменде көрсетілген тармақтардан ақпаратты қоса отырып, бірақ 

онымен шектелмей). 

Еуразиялық Электрондық Порталда (бұдан әрі – Портал, ЕЭП) орналастырылған ақпарат осы Ережелердің төменде 

көрсетілген тармақтарының кем дегенде біреуін бұзу жағдайында Оператормен ескерту берілмей жойылуға мүмкін. 

 

ТАУАРЛАР, ҚЫЗМЕТТЕР, ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ПОРТАЛДА ЖАРИЯЛАУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН АҚПАРАТТЫҢ 

ТІЗІМІ  

1. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғалардан тауарларды немесе қызметтерді жарнамалау және сату 

туралы ақпарат. 

2. Байланыс арналарынан ақпаратты алу үшін арнайы техникалық құралдарды, ақпаратты жария емес алу үшін өзге 

құралдарды, әзірлеу, өндіру, байланыс арналарынан ақпаратту алу үшін арнайы техникалық құралдармен, ақпаратты 

жария емес алудың құралдарымен сауда жасау (микроқұлаққаптар, камера-салпыншақтар, кіріктірме камерасы бар 

көзілдіріктер, радиоэлектрондық және арнайы техникалық құралдар мен оларға ұқсастар). 

3. Қазақстан Республикасында мемлекеттік бақылауға жататын есірткі құралдары, психотроптық заттар мен 

прекурсорлардың мемлекеттік Тізіміне енгізілген өсімдіктер туралы ақпарат, аталған тізімге енгізілген есірткі құралдарын, 

психотроптық заттар мен прекурсорларды әзірлеу, өндіру, жасап шығару, сақтау, тасымалдау, сатып-алу, сату (беру), 

Қазақстан Республикасының аумағына кіргізу, Қазақстан Республикасының аумағынан шығару, пайдалану, жою туралы 

ақпарат. 

4. Порталда көрсетілген басқа тұтынушылар (заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер) туралы ақпарат. 

5. Басқа түлғалар туралы жалған жарнама. 

6. Жарнамалық хабарландыруға басу үшін тұтынушыларға сыйақы беру бағдарламалары туралы ақпарат, іздеу 

жүргізу, сайттарды қарап шығу немесе хаттарды оқып шығу туралы ұсыныстар, интернетте табысты жарнамалау туралы 

ақпарат, желілік маркетинг, қаржы пирамидалары, Форексте табыс табу, МММ, Iwowwe-мен байланысты ақпарат. 

7. Шаруашылық қызмет жүргізумен байланысты емес ақпарат, келесілерді қоса отырып, бірақ олармен шектелмей: 

- личные жеке фотоальбомдар; 

- футбол клубтарының жанкүйерлер клубтары; 

- музыкалық топтардың жанкүйерлер клубтары; 

- ақпараттық сайттар; 

- қарым-қатынас үшін сайттар; 

- ойын сайттары. 

8. Адам мүшелерін сатып-алу немесе сату туралы, донорлық қызметтер туралы ақпарат (қан/бүйрек 

тапсырамын/сатып аламын және бұған ұқсасы). 

9. Халықаралық СИТЕС конвенциясының (сирек кездесетін және жойылу қаупінде тұрған өсімдіктер дүниесі мен 

жануарлар дүниесінің түрлерімен сауда жасау туралы) тізіміне енгізілген жануарлар мен өсімдіктер. Тәлімбақтарда 

өсірілген, бірақ Халықаралық Қызыл Кітапқа енгізілген жануарларды сату туралы хабарландыру міндетті түрде келесіні 

қамтуы тиіс: жануардың дұрыс және толық атауын, телімбақтың атауын және/немесе телімбақтың ресми сайтына сілтемені. 

10. Сирек кездесетін және жойылу қаупінде тұрған жануарлар түрлерінің терілері мен терілерінен жасалған 

http://www.mitwork.kz/
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бұйымдар, мүйіздері, аяқтары мен тұлыптары. 

11. Фильмдер, музыка, ойындардың заңсыз көшірмелері бар пираттық оптикалық тасымалдаушылар. 

12. Жасырын өткізілген тауарлар мен ұрланған мүлік. 

13. Іздеу жарияланған көлік құралдары; құжаттары жоқтар. 

14. Мемлекеттік наградалар (Ұлы Отан Соғысындағы Жеңісті мәңгі есте қалдыру туралы наградалар) – сату, сондай-ақ 

сатып-алу да. 

15. Шетел валютасы мен/немесе өзге де валюталық бағалы заттар (нумизматикалық мақсаттарда сатып-алу-сатудан 

басқа). 

16. Жалған ақша белгілері мен жалған пошталық төлем белгілері. 

17. Үшінші тұлғаларға тиесілі акциялар мен басқа да бағалы қағаздар. 

18. Қолданыстағы (соның ішінде әрекет ету мерзімі өтіп кеткен) немесе күші бар мемлекеттік жеке куәліктер мен кез-

келген әлемдегі бар мемлекеттің құжаттары (паспорттар, id-карталар, куәліктер, студенттік билеттер, сынақ кітапшалары, 

дипломдар, жол жүру билеттері, рұқсатнамалар, рұқсат қағаздары, сертификаттар, лицензиялар, және ұқсастары), сондай-

ақ осы құжаттардың бланктері. 

19. Нөмірлік белгілерді жасап шығару мен сату (стандартты, атаулы, дегдарлы және ұқсастарын), автокөліктің жүрісін 

кері бұрау қызметі. 

20. Рұқсат берілмеген жөнелтілімдерге жағдай жаса алатын спамерлік базалар, тауарлар мен қызметтер. 

21. Дербес деректер бар деректер базалары. 

22. Мемлекеттік, банктік немесе коммерциялық құпиясы бар материалдар. 

23. Үшінші тұлғалардың авторлық құқықтарын, патент құқығын, коммерциялық құпияны бұзатын ақпарат, сайттар 

көшірмелері немесе жекелеген парақтар, интернетте орналастырылған суреттер мен мәтіндер, егер түпнұсқа иелерімен 

көшіруге тыйым салынса. 

24. Жеке өмір құпиялылығын бұзатын, азаматтар мен заңды тұлғалардың ары, намысы және іскерлік беделіне 

қастандық жасайтын материалдар. 

25. Алаяқтық, бопсалаушылық, материалдық көмек пен қолдауды қандай да болсын түрінде сұрау немесе ұсыну, оның 

ішінде “демеуші боламын”, “демеуші іздеймін”, “материалдық көмек көрсетемін”, “материалдық көмек іздеймін”, 

“коммерция” хабарландырулары, және ұқсастары. 

26. Адамға немесе адам тобына жала тағу ретінде пайдаланыла алатын материалдар. 

27. Ереуілге, қарсылықа шақырулар, қандай-да болсын аукциондар, лотереяларда қатысу туралы ұсыныстар, және 

ұқсастары. 

28. Сауалнама деректері немесе электрондық пошта мекен-жайларының тізімдері. 

29. Бағдарламалар белсендіргіштері, компакт-диск кілттері, тіркеу нөмірлері, түпнұсқалық бағдарламалық 

жасақтамасыз ұсыныстар. 

30. Браконьерлік құрал-саймандар мен жабдықтар (электрлік қармақтар, торлар және ұқсастары), сонымен қатар 

оларды жасап шығару бойынша қызметтер. 

http://www.mitwork.kz/


  

  
  

ТЕК СӘТТІ ШЕШІМДЕР ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОРТАЛ 

 

«MITWORK» ЖШС                          WWW.MITWORK.KZ                         КЕРІ БАЙЛАНЫС 36 

31. Мессенджерлердің (ICQ, Skype және ұқсастары), электрондық пошта мекен-жайларының, әлеуметтік желілер 

аккаунттарының электрондық базасы. 

32. Бәсі бар құмар ойындар жүйелерінде көмек ұсынумен байланысты қызметтер. 

33. Порнографияның кез-келген түрін таратумен байланысты ақпарат, сексуалды түріндегі қызметтер туралы ақпарат, 

немесе сексуалды сипаты бар кез-келген соған ұқсас ақпарат. 

34. Шетелде түнгі клубтарда; веб-модельдер ретінде жұмыс істеу ұсыныстары; свингер-клубтар қызметтерін ұсыну; 

эскорт-қызметтер; неке агенттіктеріне аудармашы қыздар; қаламдарды үйде жинау. 

35. Агенттік қызметті (банктің агенті), сауда өкілеттігі немесе басқа мүшелерді, субагенттерді, субтаратушыларды талап 

ететін кез-келген басқа қызметті ұсыну жөнінде ақпарат, Форекс-трейдинг. 

36. Күмәнді жұмыс ұсыныстары, соның ішінде Интернет желісінде жұмыс берушінің нақты мекен-жайы мен тікелей 

байланыс ақпаратын көрсетпей отырып берілгендер (барлығы үшін жұмыс, электрондық поштаны үйде өңдеу, қаражат 

жұмсаусыз жұмыс істеу, және ұқсастары). 

37. Гипнозшылар, экстрасенстер, балгерлер, спириттер, жұлдыз жорамалдаушылар, сиқыршылар, көріпкелдер, 

оқиғаларды күні бұрын айтуға, адамдарға, рухани әлемге, мүлікке, қоршаған ортаға ғажайып қасиеттер немесе күштерді 

қолдану жолымен әсер етуге қабілеті бар деп өздерін жариялайтын немесе олай деп саналатын өзге де тұлғалардың 

қызметтері. 

38. Күш көрсету, нәсілдік өшпенділік, құқыққа қайшы әрекеттерді насихаттаумен және/немесе оларға шақырумен 

байланысты ақпарат. 

39. Ұлттық, нәсілдік, діни, жыныстық және өзге де белгілер бойынша кемсітушілікпен байланысты ақпарат. 

40. Нормативтік емес лексика, сонымен қатар қорлайтын, соның ішінде нәсілдік және діни сипаттағы пікірлер. 

41. Алаяқтық және/немесе бопсалаудың кез-келген әдістеріне қатысты сипаттамасы және/немесе түсініктемелері. 

42. Порталға, және Портал платформасында жасалған сайттарға сілтемелері бар спам-жіберілімдер. 

43. Спам, басқа бағдарламалардың қалыпты жұмыс істеуін бұзуға немесе оларды жоюға бағытталған зарарлы 

бағдарламалар, коммерциялық бағдарламалық өнімдерге сериялық нөмірлер мен оларды тудыру үшін бағдарламалар, 

интернетте ақылы ресурстарға рұқсат етілмеген қол жетімділікті алу үшін құралдар мен осындай ақпаратқа сілтемелер. 

44. Дәрігерлер рецептісімен жіберілетін немесе Қазақстан Республикасында тіркелмеген дәрілік құралдардың 

жарнамасы. 

45. Жүктілікті жасанды түрде тоқтатудың медициналық қызметтері мен препараттары. 

46. Бір жолғы шаралар туралы ақпарат. 

47. Шылым қоспалары, «микстер» және шылым тартуға арналған өзге де күмәнді өнім. 

48. Заңсыз алынған жеке және құпиялы ақпаратты. 

49. Тәуекелге негізделген ойындардың, бәстердің жарнамасы. 

50. Этил спирті мен алкогольдік өнімді жарнамалау, өндіру немесе сату. Соның ішінде осы өнімді сатып-алу немесе 

шара шеңберінде сыйға тарту. 

51. Емшек сүтінің орнын алмастырушылар туралы жарнама. 
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52. Денсаулық сақтау саласында өкілетті органмен айқындалатын тәртіпте берілген лицензия және (немесе) 

рұқсаттың, және оларды жарнамалауға рұқсаттың жоқ болуы жағдайында медициналық қызметтерді, сонымен қатар 

алдын-алу, диагностика, емдеу мен медициналық сауықтырудың жаңа әдістерін жарнамалау 

53. Тиісінше сертификаттар, рұқсаттар, лицензиялардың жоқ болуы жағдайында қолданыстағы заңнамаға сәйкес 

міндетті сертификациялануға жататын немесе оларды сату үшін арнайы рұқсат, лицензия қажет етілетін тауарлар мен 

қызметтер туралы ақпарат. 

54. Жарақат, қызметтік қарудың, сонымен қатар қару жарақ, әскери техниканың және екі-жақты мақсаттағы өнімнің 

жарнамасы. 

55. Темекі мен темекі өнімдерінің жарнамасы туралы ақпарат. 

56. Географиялық нұсқаулар мен фирмалық атаулардан басқа, тікелей немесе жанама түрде алкогольдік өнімді, темекі 

және темекі өнімін ұсынатын, алкогольдік өнімнің, темекі және темекі өнімінің атауы ретінде белгілі тауар таңбасы немесе 

атаудың элементтерін қолдана отырып тауарлар (жұмыстар, қызметтер) жарнамасы туралы ақпарат. 
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“Еуразиялық Электрондық Порталды пайдалану  

Ережелеріне” № 2 ҚОСЫМША 

 
Техникалық жаңылысу пайда болған жағдайда Еуразиялық электрондық порталдын жұмыс Регламенті 

1. НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР 

1.1. Ақпаратқа рұқсат етілмеген әсер – ақпараттың жайылып кетуіне, бұрмалауға, боямалауға, жоюға, қолжетімділікті 

бұғаттауға, және де ақпарат иесінің қызметінің шалысуына немесе құртуына, жоғалтуына әкелетін қолжетімділік 

ережелерін және/немесе орнатылған құқықтарды бұзумен қорғалған ақпаратқа әсер ету; 

1.2. Порталдын стардартты қызмет жасауы – техникалық жаңылысу жоқ болғанда өңделетін ақпараттың 

мөлшерінде және белгіленген тәртіпте Порталдын жұмыс істеуі; 

1.3. Еңсерілмейтін күштің мән-жайлары – жалпы Порталдын жұмыс жасауына немесе тиісті жұмыс қабілеттілігін 

тоқтатуға әкеп соғатын, оларды ескеруге немесе болдырмауға мүмкін емес апатар немесе басқа жағдайлар; 

1.4. Порталға қызмет көрсету бойынша жоспардан тыс шаралар – Порталдын сыни осалдығын жою, немесе істен 

шыққан құрал-сайманды ауыстыру мақсатында бағдарламалық жасақтаманың сыни жаңартуларын орнатумен 

байланысты техникалық-профилактикалық жұмыстар; 

1.5. Техникалық және профилактикалық жұмыстар – техниканың және (немесе) құрал-сайманның жұмыстан бас 

тартуды және мерзімінен бұрын тозуды болдырмау мақсатындағы профилактиканы, оның ішінде ақаулықты 

жою, жеке блоктарды және бөлшектерді ауыстыру, құрал-сайманды, бағдарламалық жасақтаманы, қосымша 

құрылғыны және құрал-сайманның қуатын ұлғайту үшін платтар орнату және баптау және тұтынушыларға 

көмек көрсетуді қамтитын телекоммуникациялық құрал-сайманды және есептеу техникасының құралдарын 

жұмысқа қабілетті күйде қолдау бойынша шаралар кешені; 

1.6. Техникалық жаңылысу – Порталды бір немесе бірнеше Қатысушылармен пайдалану мүмкіндігінің болмауына 

әкеп соққан, Порталдын бағдарламалық-аппаратты кешеннің немесе бөлек оның компонентінің жоспардан тыс 

уақытша жұмыстан шығуы (апаттық кідіріс, жадының ішіндегісін қирату, бағдарламалық-аппаратты жасақтама 

ресурстарын қайта жүктеу, және де үйреншікті технологияны едәуір бұзатын және жүйе жағдайларында 

бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға мүмкіндік беремейтін басқа да жағдайлар, оның ішінде 

бағдарламалық жасақтамамен беретін дұрыс емес шыққан деректер (қорытынды)); 

1.7. Порталдын техникалық қолдау қызметіне жүгіну Регламенті – Порталдын техникалық қолдау қызметімен 

Тұтынушыларға қызмет көрсету және жүгіну тәртібін анықтйтын, ЕЭП (https://eep.mitwork.kz) жарияланған 

регламент;. 

1.8. Жобаны басқару жүйесі – жобану және мәселені басқару, оның ішінде Портал тұтынушыларының жүгінуін 

есепке алу және қателерді қадағалау үшін, Оператордың ақпараттық жүйесі. 

2. ЖҮЙЕНІҢ СОҚТЫҒЫСЫН (ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҢЫЛЫСУ) ТОПТАСТЫРУ 

2.1. Жүйенің соқтығысын (техникалық жаңылысуын) топтастыру келесі түрлерге бөлінеді: 

- Операторға байланысты емес; 

- Операторға байланысты; 

3. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҢЫЛЫСУДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҢ КӨЗІ 

3.1. Техникалық жаңылысудың пайда болуы туралы ақпараттың көзі болып табылады: 

- Оператордан хабарлама; 
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- Порталдын қызмет істеу мониторингіні атқаратын, Оператор мамандарынан хабарлама; 

- техникалық жаңылысуды тапқан Портал ЭСАС қолжетімділік және жұмыс қабілеттілігін анықтау үшін қолданатын 

Мониторинг және Порталдын ақаулықтарын анықтау бойынша құралдар. 

4. ПОРТАЛДЫ ПАЙДАЛАНУДА ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҢЫЛЫСУ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ОПЕРАТОР ЖӘНЕ 

ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІ 

4.1. Техникалық жаңылысу пайда болғанда келесі шаралар жүргізіледі: 

4.1.1. Порталдын техникалық қолдау қызметіне жүгіну Регламентіне сай Порталдын техникалық қолдау 

қызметіне жүгіну арқылы, байланыс деректер және растайтын құжаттарды, тапқан техникалық жаңылысу уақыты 

және датасы Астана қаласы уақыты бойынша ұсынумен, Тұтынушы Операторды хабардар етеді. 

4.1.2. Стандартты жұмыс жасауына сәйкес келмейтін Портал конфигурациясында немесе жұмысында өзгерістер 

байқалған жағдайда Оператор Портал жоспарын басқару жүйесінде «Техникалық жаңылысу» трекермен мәселе 

түрінде техникалық жаңылысу пайда болу ықтималдығы туралы ақпаратты белгілейді. 

4.1.3. Астана қаласы уақыты бойынша екі сағат жұмыс уақытысы ішінде Оператор алынған құжаттардың 

талдауын жасайды, қажет болғанда, Порталдын техникалық жаңылысу фактісі барын жоққа шығару немесе растау 

мақсатта, техникалық жаңылысқа әкелген әрекеттерді қайталайды (ұқсатады). 

4.1.4. Порталдын техникалық қолдау қызметіне жүгіну Регламентіне сай жүгіну тәсіліне байланысты, мамандар 

техникалық жаңылысты байқаған Портал Тұтынушысымен қарым-қатынасты қамтамасыз етеді. 

4.1.5. Техникалық жаңылысуды жоққа шығарғанда , Оператор отыз минут ішінде Порталддын техникалық 

жаңылысуды жоққа шығару туралы фактілерінің болғаны расталған соң техникалық қолдауға жүгінген Тұтынушыны 

растайтын ақпаратты тіркеумен техникалық жаңылысты жоққа шығарып ескертеді. 

5. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҢЫЛЫС РАСТАЛҒАН ЖАҒДАЙДА ОПЕРАТОРМЕН ЖОСПАРДАН ТЫС ТЕХНИКАЛЫҚ 

ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ 

5.1. Портал жұмысында техникалық жаңылыс болғанын Оператормен расталғанда жобамен басқару Жүйесінде 

техникалық жаңылысты сипаттаумен мәселеде «Расталды» мәртебесі орнатылады, жаңылыстын сыншылдық 

деңгейі, жаңылысты жоятын жоспарлы уақыты және күні және жаңылысты жоюға жауапты Оператордың 

маманы көрсетіледі. 

5.2. Техникалық жаңылыстар Порталдын бағдарламалық-аппараттық кешенінің қызмет жасауына және электронды 

түрде жүргізілетін сатып алу тәртібіне әсер ету дәрежесі бойынша келесі сыншылдық деңгейіне бөлінеді: 

- төменгі – сатып алу тәртібін жүргізуге және оған қатысуға мүмкіндікке қарсы келмейтін жаңылыстар; 

- орташа – Портал тұтынушыларының алдағы өткізген жұмысы нәтижесіздікке әкеп соққан және әкеліп соғатын 

техникалық жаңылыстын әсеріне ұшыраған бір және/немесе бірнеше қатысушылардың сатып алуға қатысуға 

мүмкіндігін жойған жаңылыстар; 

- жоғарғы – Порталдың барлық тұтынушыларының сатып алуға қатысу мүмкіндігі болмайтын, Порталға бір және 

одан да көп ЭСАС-тын қол жетпестігіне және тоқтатуына әкелген жағдайлар және/немесе жаңылыстар. 

5.3. Төменгі сыншылдық деңгейлі техникалық жаңылыстын пайда болған жағдайында Оператор келесі шараларды 

атқарады: 

5.3.1. Техникалық жаңылыстын расталған сәттен бір сағат жұмыс уақыты ішінде техникалық қолдауға жүгінген 

Тұтынушыны техникалық жаңылыстың сыншылдық деңгейі туралы, техникалық жаңылысты жою күні және 

жоспарлы уақыты туралы ескереді. Сондай ақпарат өзгерген жағдайда Тұтынушыны қайта ескереді. 

5.3.2. Техникалық жаңылыстын себептерін жоюға кідірмей кіріседі; 
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5.3.3. Техникалық жаңылысты жойған соң жобамен басқару Жүйесінде техникалық жаңылысты сипаттаумен 

мәселеде «Жойылды» мәртебесін орнатады, ұқсас жаңылысқа жол бермеу бойынша ұсыныстарды көрсетумен 

шаралар жаңылысын жою үшін жасалған жаңылысты жою уақытын және нақтылы күнді көрсетеді. 

5.3.4. Техникалық жаңылыстын жойылғаны және жасалған жұмыстын аяқталғаны туралы техникалық қолдауға 

жүгінген Тұтынушыны қайта ескертеді. 

5.3.5. Төменгі сыншылдық деңгейлі техникалық жаңылысты жойған жағдайда сатып алудың мерзімдері ұзартуға 

жатпайды.  

5.4. Орташа сыншылдық деңгейлі техникалық жаңылыстын пайда болған жағдайында Оператор келесі шаралар 

атқарады: 

5.4.1. Техникалық жаңылыс пайда болған сатып алуға қатысуға өтінімдерді қабылдау тәртібін кідірмей 

техникалық жаңылыстар расталған сәттен оны жоюға қажетті уақытқа ұзартады. 

5.4.2. Техникалық жаңылыстын расталған сәттен бір сағат жұмыс уақыты ішінде Порталдын басты бетінде сатып 

алу туралы хабарламаның нөмірін көрсетумен техникалық жаңылыс, оның сыншылдық деңгейі, жоспарлы уақыты 

және жою күні, сатып алу мерзімін ұзарту туралы ақпаратты жайғастырады. Осы ақпарат өзгерген жағдайда 

ақпаратты Порталда қайта жайғастырады. 

5.4.3. Техникалық жаңылыстын расталғаны сәттен бір сағат жұмыс уақыты ішінде техникалық қолдауға жүгінген 

Тұтынушыны, және де техникалық жаңылыс пайда болған сатып алуға қатысатын барлық жозықсыз өнім 

берушілерді техникалық жаңылыстың сыншылдық деңгейі туралы, техникалық жаңылысты жою күні және 

жоспарлы уақыты туралы, ұзарту мерзімі туралы ескертеді. 

5.4.4. Осы ақпарат өзгерген жағдайда техникалық қолдауға жүгінген Тұтынушыны, және де техникалық жаңылыс 

пайда болған сатып алуға қатысатын барлық жозықсыз өнім берушілерді қайта ескертеді. 

5.4.5. Оларда ұқсас техникалық жаңылыстар табылған жағдайда сатып алу бойынша және де басқа сатып 

алулар бойынша техникалық жаңылысты жоюға кідірмей кіріседі. 

5.4.6. Техникалық жаңылысты жойған соң жобамен басқару Жүйесінде техникалық жаңылысты сипаттау 

мәселеде «Жойылды» мәртебесін орнатады, ұқсас жаңылысқа жол бермеу бойынша ұсыныстарды көрсетумен 

шаралар жаңылысын жою үшін жасалған жаңылысты жою уақытын және нақтылы күнді көрсетеді. 

5.4.7. Техникалық қолдауға жүгінген Тұтынушыны, жәнеде техникалық жаңылыс пайда болған сатып алуға 

қатысатын барлық жозықсыз өнім берушілерді техникалық жаңылыстын жойылғаны, жойған нақты күні және 

уақытын қайта ескертеді, және сатып алу туралы хабарлама нөмірін, сатып алуды ұзарту фактісі туралы көрсетіп 

Порталдын басты бетінде осы ақпаратты жайғастырады. 

5.5. Жоғары сыншылдық деңгейлі техникалық жаңылыстын пайда болған жағдайында Оператор келесі шаралар 

атқарады: 

5.5.1. Техникалық жаңылыстын расталған сәттен бір сағат жұмыс уақыты ішінде Порталдын басты бетінде 

техникалық жаңылыс туралы оның сыншылдық деңгейі, жоспарлы уақыты және жою күні, орын алған жаңылыс 

туралы Порталдың барлық Тұтынушыларын ескертеді. Осы ақпарат өзгерген жағдайда ақпаратты Порталда қайта 

жайғастырады. 

5.5.2. Жаңылысты жою бойынша техникалық жұмыстарды жүргізу уақытында жоспарланған қорытынды жасау 

және автоматты ашу рәсімдерді қосқанда, техникалық жаңылыстын расталған сәттен Порталдың жұмысын 

толығымен тоқтатады. 

5.5.3. Техникалық жаңылысты жоюға кідірмей кіріседі. 

5.5.4. Порталдағы техникалық жаңылысты жою уақытымен өтінімдерін қабылдау уақыты үйлескенде, жаңылысты 

жойған соң барлық сатып алуды техникалық жаңылысқа нақтылы жұмсалған уақытқа ұзартады. 

5.5.5. Портал жұмысын жаңғыртады. 
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5.5.6. Сатып алуды ұзарту және техникалық жаңылысты жою уақыты және нақтылы күні туралы ақпаратты 

Порталдын басты бетінде жайғастыра отырып техникалық жаңылысты жою туралы тұтынушыларды қайта 

ескертеді. 

6. ОПЕРАТОРМЕН ЖОСПАРЛЫ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ КЕЗДЕГІ ПОРТАЛДЫН ЖҰМЫС 

ТӘРТІБІ 

6.1. Порталда жоспарлы техникалық және профилактикалық жұмыстар жүргізген кезде Оператор келесі шаралар 

атқарады: 

6.1.1. Жоспарланған жұмыстар туралы ақпаратты Порталдын басты бетінде жайғастыру жолымен 

профилактикалық және техникалық жұмыстарды жүргізуге дейін екі күнтізбелік күн бұрын Портал тұтынушыларын 

ескертеді. 

6.1.2. Профилактикалық және техникалық жоспарлы жұмыстарды жүргізу уақытында күн ілгері белгіленген 

қорытынды жасау және автоматты ашу рәсімдерді Порталдың жұмысын толығымен тоқтатады. 

6.1.3. Күн ілгері белгіленген техникалық және профилактикалық жұмыстарды жүргізеді. 

6.1.4. Порталдағы техникалық жаңылысты жою уақытымен өтінімдерін қабылдау уақыты үйлескенде жаңылысты 

жойған соң барлық сатып алуды техникалық жаңылысқа нақтылы жұмсалған уақытқа ұзартады. 

6.1.5. Портал жұмысын жаңғыртады. 

6.1.6. Сатып алудың фактісін және жұмыстың аяқталу уақыты және нақты күні туралы ақпаратты Порталдын 

басты бетінде жайғастыра отырып жұмысты жүргізу аяқталғаны туралы тұтынушыларды ескертеді. 
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	1.13. ЕЭП пайдалану ережелері – https://eep.mitwork.kz мекенжай бойынша орналасқан Еуразиялық электрондық порталын пайдалану шарттарын, ережелерін және ЕЭП-да электрондық сатып алуды өткізу тәртібін белгілейтін құжат.
	1.14. Көпшілік оферта - https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer мекенжайы бойынша орналасқан анықталмаған тұлғалар тобына жолданған және шарттың барлық маңызды талаптарын қамтитын Еуразиялық электрондық порталдың электрондық сервистеріне қолжетімді...
	1.15. Аккредиттеуден өтудің көпшілік офертасы - https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/accreditation мекенжайы бойынша орналасқан, белгісіз тұлғалар тобына жолданған және шарттың барлық елеулі талаптарын қамтитын, Еуразиялық Электрондық Порталда аккреди...
	1.16. Квазимемлекеттік сектор субъектілері - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде мемлекет қатысушысы немесе акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ Қ...
	1.17. Тіркеу куәлігі, сертификат – тұтынушыға Еуразиялық Электрондық Порталда аутентификациялауға арналған, Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы немесе басқа аккредиттелген куәландырушы орталық (Қазақстан Республикасының резидент еме...
	1.18. Аккредиттеу - Еуразиялық электрондық порталда жұмыс істеу мүмкіндігін беру мақсатында ЕЭП-да қатысушысының ЕЭП пайдалану ережелерінің белгіленген өлшемшарттары мен талаптарына сәйкестігін тексеру және ресми растау рәсімін қамтитын, аккредиттеуде...
	1.19. Аутентификация - тіркеу куәлігі (сертификат) арқылы пайдаланушының жеке басын растау рәсімі.
	1.20. Авторизациялану - пайдаланушының ЕЭП-да немесе ЕЭП-ның функционалдық модуліне қол жеткізу құқықтарын тексеру рәсімі.
	1.21. Жеке кабинет - қол жеткізу деңгейіне сәйкес ЕЭП-да ақпаратқа қол жеткізуге және іс-әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін тұтынушыға ұсынылатын жұмыс бөлімі.
	1.22. Тендерлік құжаттама - әлеуетті өнім берушілерге арналған тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді сатып алу шарттары мен талаптарының тізімі. Тендерлік құжаттама ЕЭП-ның Электрондық сатып алу рәсімінің бөлігі болып табылады.
	1.23. ЕЭП-ның ашық бөлігі - тіркеуді, жүйеде жұмыс істеу үшін аккредиттеуді талап етпейтін және Интернет желісінің барлық тұтынушылары үшін қолжетімді порталдың жалпыға қолжетімді бөлігі.
	1.24. ЕЭП-ның жабық бөлігі - порталдың тіркелген, аккредиттелген тұтынушыларына ғана қолжетімді бөлігі.
	1.25. Жосықсыз қатысушылардың тізілімі - осы ЕЭП-ның пайдалану ережелерін бұзу фактілері негізінде қалыптастырылған қатысушылардың, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде тұрған заңды тұлғалардың тізімі.
	1.26. Электрондық құжат – Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңына сәйкес, ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куә...
	1.27. Электрондық цифрлық қолтаңба - электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық таңбалар жиынтығы. Электрондық цифрлық қолта...
	1.28. Электрондық көшірме – электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған, электрондық-цифрлық нысандағы түпнұсқа құжаттың түрі мен ақпаратын (деректерін) толық жаңғыртатын құжат.
	1.29. Электрондық өтінім - әлеуетті өнім берушінің ЕЭП-да өтінімін беру сәтінде қалыптастырылатын, әлеуетті өнім берушінің ЭЦҚ-сы қол қоятын және оның сатып алуды өткізу туралы ақпаратта, сондай-ақ осы ережелерде көзделген шарттарды сақтай отырып, тау...
	1.30. Ашық баға - өтінім берушілердің қосымша шифрлаусыз баға ұсыныстарын ұсыну тәсілі.
	1.31. Жабық баға - өтінім берушілердің қосымша ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ұйымдастырушының бірегей кілтімен қосымша шифрлаумен баға ұсыныстарын ұсыну тәсілі.
	1.32. Баға ұсыныстарын шифрлау – өтінім берушілердің баға ұсыныстарын шифрланған форматқа түрлендіру арқылы өтінім берушілер ұсынған бағалар туралы ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден, қараудан, сондай-ақ оны порталдың барлық қатысушылары, оның ішінде ...
	1.33. Ақпараттық мәліметтер - ЕЭП-да өткізілетін сатып алулар, ЕЭП қатысушылары мен тұтынушылары туралы барлық ақпарат, талқылаулар, хабарламалар, мәтін, графикалық бейнелер, дизайн элементтері, бағдарламалық кодтар, бейнематериалдар, жарнамалық, анық...
	1.34. Жарнама, жарнамалық мәліметтер - хабарландырулар, баннерлер, сондай-ақ ЕЭП-да орналастырылған, белгісіз тұлғалар тобына бағытталған және жарнама объектісіне назар аударуға, оған қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға және оны нарықта ілгер...
	1.35. Баннер – ЕЭП-да орналастырылған, жарнама берушінің сайтына немесе қосымша ақпараты бар бетке гиперсілтемесі бар жарнамалық сипаттағы графикалық сурет.
	1.36. Көпшілік профиль - компанияның қосымша сипаттамасы, оның бірегей артықшылықтары мен табыстары, байланыс деректері, өзге де ақпараттық және/немесе жарнамалық ақпараты бар жарнама берушінің сайтына гиперсілтемесі бар ЕЭП-да орналастырылған ЕЭП қат...
	1.37. Уақыт бойынша жабық ақпарат - белгілі бір мерзімге дейін (өтінімдерді ашу, қорытындыларды шығару) құпия (ЕЭП-ның барлық қатысушыларына қол жеткізу үшін жабық) болып табылатын сатып алуға қатысуға әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерінің, баға жә...
	1.38. Жүйелік хабарлама - Порталдағы пайдаланушының жеке кабинетіне танысу үшін жіберілген, тұтынушының паролін өзгерту туралы, порталда тіркелу туралы, тұтынушының электрондық мекенжайын тексеру туралы және тұтынушыны бұғаттау туралы порталдың жүйелі...
	1.39. Ақпараттық хабарлама - Порталда өткізілетін сатып алулардағы өзгерістерді қоса алғанда, Порталда болған оқиғалар туралы ақпараттық сипаттағы қосымша сервистік хабарламалар, оларды пайдалану қосымша өтеулі негізде жүргізілуі мүмкін. Хабарламаның ...

	2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
	2.1. Еуразиялық Электрондық Порталды пайдалану Ережелері (бұдан әрі - Ережелер) https://eep.mitwork.kz мекен-жайы бойынша орналасқан Еуразиялық Электрондық Порталын пайдалану шарттарын, ережелерін анықтайды, және eep.mitwork.kz мекен-жайы бойынша орна...
	2.2. Порталдағы барлық сомалар, бағалар мен құндық сипаттамалар Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында теңгемен және салықтар мен алымдарды, оның ішінде қосылған құн салығын ескере отырып көрсетіледі.
	2.3. Осы ереже бірдей заңды күші бар орыс және қазақ тілдерінде жасалды. Әр түрлі оқылған жағдайда Ережелердің орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алу керек.
	2.4. Портал мен ЭСАС пайдалана отырып, тұтынушы және тұтынушы мүдделерін білдіретін қатысушы электрондық сатып алу рәсімдерімен, ЕЭП анықтамалық орталығының құжаттамасымен танысқанын растайды және осы ережелермен, Еуразиялық Электрондық Порталды пайда...
	2.5. Осы Ереже Электрондық сатып алуды және Портал арқылы жүргізілетін операцияларды жүзеге асыру процесінде порталға қатысушылар арасында туындайтын қатынастарды реттейді.
	2.6. Бұл ережелер Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының "сауда қызметін реттеу туралы" Заңына, Қазақстан Республикасының "электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Заңына және Қазақстан Республикасы...
	2.7. Ережелер пайдалану шарттарын, электрондық қызметтерді ұсыну саясатын, сондай-ақ порталдың жұмыс істеу ережелерін айқындайды. Жұмыс істеуі бойынша егжей-тегжейлі анықтамалық материалдар қосымша порталдың анықтамалық орталығында немесе порталдың ht...

	3. ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ
	3.1. Порталды тиісінше пайдаланбауға, атап айтқанда, порталдың және оның сервистерінің жұмысына араласуға және/немесе оларға порталдың стандартты интерфейсін айналып өтуге рұқсат алуға тыйым салынады.
	3.2. Порталды қолданыстағы нормативтік актілер мен ережелерді қоса алғанда, оның ішінде осы ережелерге 1-қосымшада келтірілген және осы ережелердің ажырамас бөлігі болып табылатын порталда ақпаратты орналастыру ережелеріне сәйкес заңнама нормаларына с...
	3.3. Порталдың кез-келген бөлігіне және оның мазмұнына қол жеткізу, сатып алу, көшіру немесе қадағалау үшін кез-келген "терең байланыстыру" құралдарын, парақтарда ақпарат жинауды, роботтарды, "өрмекшілерді" немесе басқа да автоматты құрылғыларды, бағд...
	3.4. Портал арқылы арнайы ұсынылмаған кез келген құралдармен кез келген материалдарды, құжаттарды немесе ақпаратты алу немесе алуға әрекет жасау үшін навигациялық құрылымды немесе порталдың немесе оның мазмұнын ұсынуды кез келген тәсілмен жаңғыртуға н...
	3.5. Порталдың кез келген бөлігіне немесе функциясына, порталға немесе порталдың кез келген серверіне жататын кез келген басқа жүйелерге немесе желілерге және порталда немесе портал арқылы ұсынылатын кез келген қызметтерге құпия сөзді бұзу, "талдау" н...
	3.6. Порталдың немесе порталға жататын кез келген желінің қауіпсіздік жүйесіндегі кемшіліктерді анықтауға, сканерлеуге немесе тексеруге, сондай-ақ портал операторының жазбаша келісімінсіз порталда немесе порталға жататын кез келген желіде қауіпсіздік ...
	3.7. Кері іздеу жүргізуге, қайнар көзіне дейін іздеушіге тиесілі емес Порталдың кез-келген есеп жазбаларын қоса отырып, кез-келген басқа Тұтынушы немесе Порталға келуші және/немесе ЕЭП-ның кез- келген өзге Қатысушысы туралы кез-келген ақпаратты қадаға...
	3.8. Порталдың не портал жүйесінің немесе желісінің инфрақұрылымына не порталға жататын кез келген жүйеге немесе желіге негізсіз немесе пропорционалды емес үлкен жүктеме жүктейтін қандай да бір іс-қимыл жасауға тыйым салынады.
	3.9. Порталдың немесе порталда жүргізілетін кез келген операциялардың тиісті жұмыс істеуіне араласу немесе араласу әрекеті үшін қандай да бір құрылғыларды, бағдарламаларды немесе рәсімдерді пайдалануға немесе кез келген басқа тұлғаның порталды пайдала...
	3.10. Мазмұн көзін және/немесе Портал мазмұнын бұрмалау мақсатында тақырыптарды қолдан жасауға немесе идентификаторларды өзге тәсілмен манипуляциялауға тыйым салынады.
	3.11. Өзіңізді басқа адам, ұйым немесе басқа адамның өкілі ретінде көрсетуге тыйым салынады.
	3.12. Порталмен жұмыс істеу кезінде ЕЭП қатысушыларына порталдың зияткерлік меншігіне, ЭСАС-нің өзіне де, олармен байланысты мазмұнға да құқық берілмейді. Соңғысы оның иесінің рұқсаты болған кезде және/немесе мұндай мүмкіндік заңмен қамтамасыз етілген...
	3.13. ЭСАС-нің үшінші тұлғалар құрған және/немесе жүктеген мазмұн ұсынылуы мүмкін. Соңғылары ол үшін толық жауап береді. Кейде Оператор мазмұнның заңнамаға және осы ережелерге сәйкестігін тексереді. Ауыр бұзушылықтар анықталған жағдайда Оператор оны ж...
	3.14. ЕЭП қызметтерін пайдаланудан бас тартылған жағдайда қатысушы порталдың қолданыстағы тарифтеріне сәйкес бұрын өткізілетін өтеулі негізде сатып алу туралы қосымша және/немесе тарихи ақпаратты (сақталатын тарихилылық дәрежесін оператор қатысушыларм...
	3.15. Порталды және оның мазмұнын Қазақстан Республикасының заңнамасында және халықаралық келісімдерде және/немесе осы пайдалану ережелерінде тыйым салынған кез келген мақсаттарда пайдалануға, сондай-ақ MITWORK немесе басқа адамдардың құқықтарын бұзат...
	3.16. Тапсырыс берушілерге және/немесе сатып алуды Ұйымдастырушыларға әлеуетті өнім берушілерден порталдан тыс порталда (қағаз тәсілмен немесе басқа порталдар арқылы) жарияланған сатып алуға қатысуға өтінімдер қабылдауға тыйым салынады.
	3.17. Тапсырыс берушілерге және/немесе ұйымдастырушыларға порталда сатып алуды қорытындыламай, порталда жарияланған сатып алу мән-жайлары бойынша әлеуетті өнім берушімен ынтымақтастық туралы шарт немесе өзге құжат жасасуға тыйым салынады. Ереженің осы...

	4. АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ
	4.1. ЕЭП-дағы барлық ақпараттық мәліметтер, мәтін, графика, пайдалану интерфейстері, визуалды интерфейстер, фотосуреттер, тауар таңбаларының атаулары, логотиптер, дыбыстар, музыка, суреттер мен бағдарламалық кодтар , , өзгелерден басқа дизайн, құрылым...
	4.2. Осы Ережелерде анық көрсетілген жағдайлардан басқа, ЕЭП порталы мен ақпараттық материалдарының ешбір бөлігін кез келген басқа компьютерге, серверге көшіруге, көшіруге, жариялауға, интернетте орналастыруға, пошта арқылы жіберуге, жария түрде көрсе...
	4.3. ЕЭП қатысушылары және оның пайдаланушылары Портал мен оның сервистерін тек қана айрықша емес пайдалану құқығы негізінде және ЭСАС-нің жұмыс шеңберінде оның бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалануға қайта беруге жатпайтын негізде пайдаланады.
	4.4. Бұл айрықша емес құқық қарапайым пайдаланушы (атаулы) берілмейтін лицензия шарттарында беріледі және осы Ережелерге сәйкес "сол күйінде және ұсынылғандай" ЭСАС пайдалануға мүмкіндік береді.
	4.5. Аталған құқық заңнамамен көзделген жағдайлардан, немесе MITWORK-тан жазбаша рұқсат бар болған жағдайдан басқа, ЭСАС-тың қандай да болсын элементтері мен оларға қатысты бағдарламалық жасақтаманы көшіруді, өзгертуді, таратуды, сатуды, немесе жалға ...
	4.6. Тұтынушы лицензиялар ЕЭП Қатысушысымен осы Ережелер негізінде саны ЕЭП-дың Қатысушысы тарифының жоспарына электрондық қызметтерге қолжетімділікті ұсыну туралы Көпшілік оферта (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer) және/немесе Оператормен бе...
	4.7. ЕЭП Қатысушысының тұтынушыларының белсенді (бұғатталмаған) саны Қатысушының сатып алған тұиынушы лицензиясының санына жеткен кезде, ЕЭП-дың жаңа тұтынушыларын тіркеуге тыйым салынады және Порталмен автоматты бұғатталады.
	4.8. Атаулы пайдаланушы лицензиясын кері қайтарып алу және бұғаттау ЕЭП қатысушысының пайдаланушы өкілеттіктерін бұғаттау жолымен жүргізіледі және тек ұйымдық-кадрлық өзгерістер: жұмыстан босату, ауыстыру, ЕЭП қатысушысы қызметкерлерінің лауазымдық мі...
	4.9. Сатып алған лицензияның мөлшерін қолдау үшін ЕЭП Қатысушысымен Тұтынушыларды бұғаттауға және қайта бұғаттауға тыйым салынады.
	4.10. ЕЭП Қатысушының сатып алған тұтынушы лицензиясының санынан ЕЭП Қатысушысының белсенді (бұғатталмаған) тұтынушыларының саны асып түскенде, Оператор есепшот, акті ұсынуға және Порталда жарияланған осы Ережеге және қолданыстағы тарифтерге сай лицен...

	5. ЕЭП ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
	5.1. Порталда жұмыс істеу үшін ЕЭП-дың әрбір Қатысушысы тіркеу рәсімін өтуге міндетті.
	5.2. Порталға қатысушы порталда ұсынылған өзі туралы мәліметтердің толықтығы, дұрыстығы және өзектілігі үшін толық, дербес жауапты болады.
	5.3. Порталда жұмыс істеу үшін пайдаланушыларда заңнамада белгіленген тәртіппен тіркелген заңды тұлғаның/дара кәсіпкердің аутентификация сертификаттары болуға тиіс.
	5.4. Порталға кіру паролін пайдаланушы тіркеу рәсімінен өткен кезде дербес белгілейді және құпия берілмейтін және пайдаланушы дербес қорғайтын ақпарат болып табылады.
	5.5. Порталдың пайдаланушылары мен қатысушылары порталдағы жеке кабинетте, Порталдың көпшілік профилінде қамтылған өздері туралы ақпаратты өзекті күйде ұстауға жауапты болады.
	5.6. Портал тұтынушыларын тіркеу:
	5.6.1. Порталда тіркелу үшін пайдаланушы аутентификация сертификаты арқылы авторизациялау рәсімінен өтуі тиіс. Пайдаланушының жеке деректері және пайдаланушының портал қатысушысына тиесілігі туралы деректер аутентификация сертификатынан порталмен авто...
	5.6.2. Порталда тіркеуді өту үшін Тұтынушылар тіркеуге арналған келесі ақпаратты құрайтын электрондық өтінішті дербес толтырады:

	5.7. Портал Қатысушыларын Тіркеу:
	5.7.1. Сатып алуға қатысушы ретінде жаңа ұйымның порталында тіркелу үшін пайдаланушы (ұйымның уәкілетті пайдаланушысы) порталға қатысушыны тіркеуге өтініштің электрондық нысанын дербес толтырады, келесі ақпарат пен құжаттарды көрсете отырып:
	5.7.1.1. Заңды тұлғалар үшін:

	- портал қатысушысының толық атауын, бизнес-сәйкестендіру нөмірін, мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен күнін, ұйымның ұйымдық-құқықтық нысанын, меншік нысанын, кәсіпорынның өлшемділігін, экономика секторының кодын, негізгі қызмет түрін қоса...
	- ұйым туралы келесі мәліметтерді қоса алғанда, ұйымның профилі: Құрылған жылы, миссиясы, мақсаттары, сайты, компания туралы ақпарат, тәжірибесі мен біліктілігі, табыстары, жетістіктері мен ұсынымдары;
	- банк деректемелері;
	- заңды, пошталық мекенжайды, электрондық пошта мекенжайын және байланыс телефондарын қоса алғанда, байланыс деректері;
	- заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің және/немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың электрондық көшірмесі;
	- заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі үшін (консорциум) – консорциалдық келісімнің (бірлескен шаруашылық қызмет туралы келісімнің) және заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктердің және/немесе мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) ...
	- құрылтайшылар туралы мәліметтерді қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі: заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген Жарғының электрондық көшірмесі және/немесе акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірменің электрондық көшірмесі және/немесе за...
	- бірінші басшыны тағайындау (сайлау) туралы құжаттың электрондық көшірмесі (консорциум қатысқан жағдайда консорциумға кіретін әрбір заңды тұлғаның бірінші басшысын тағайындау (сайлау) туралы құжаттың электрондық көшірмесі, сондай-ақ консорциумға кіре...
	- сатып алу порталына қатысушының жарғысына сәйкес сатып алу порталына қатысушының атынан сенімхатсыз сөз сөйлеуге құқығы бар сатып алу порталына қатысушының бірінші басшысын қоспағанда, сатып алу порталына қатысушының мүдделерін білдіретін тұлғаға (т...
	- ҚҚС бойынша тіркеу есепке туру туралы куәліктің электрондық көшірмесі;
	- бірінші басшының жеке куәлігінің электрондық көшірмесі;
	- ұйымның лицензияларының немесе рұқсат құжаттарының электрондық көшірмелері;
	- "CT-KZ" нысанындағы ұйым тауарларының шығарылған сертификаттарының электрондық көшірмелері.
	5.7.1.2. Дара кәсіпкерлер үшін (ДК):

	- деректемелер, оның ішінде Портал Қатысушының толық атауы, жеке сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен күні, кәсіпкерлік нысаны, меншік нысаны, экономика секторының коды;
	- кәсіпкерлік профилі, оның ішінде мынадай мәліметтер: құрылған жылы, миссиясы, мақсаттары, сайты, ДК туралы ақпарат, тәжірибесі мен біліктілігі, табыстары, жетістіктері мен ұсынымдары, негізгі қызмет түрі;
	- банк деректемелері; (1)
	- заңды, пошталық мекенжайды, электрондық пошта мекенжайын және байланыс телефондарын қоса алғанда, байланыс деректері; (1)
	- жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі;
	- электронную копию документа (справки) о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
	- ДК лицензияларының немесе рұқсат құжаттарының электрондық көшірмелері;
	- "CT-KZ" нысанындағы тауарлардың шығу сертификаттарының электрондық көшірмелері.
	5.7.1.
	5.7.2. Қатысушыны тіркеуді, растауды Оператор Қатысушыны аккредиттеуден және тексеруден кейін, Сатып алу порталының Қатысушылар тізіліміне тиісті деректерді енгізу және Портал Қатысушысы Әкімшісіне жүйенің тиісті хабарламасын жіберу арқылы жүзеге асыр...
	5.7.3. Оператор өз қалауы бойынша бас тарту себептерін көрсете отырып, қатысушыны порталға тіркеуден бас тартуға құқылы.
	5.7.4. Пайдаланушыны портал қатысушысының атынан тіркеу қатысушының осы пайдаланушыға оның мүдделерін білдіруге, оның атынан ЕЭП-да сөз сөйлеуге толық құқық бергенін білдіреді. Пайдаланушы порталындағы барлық электрондық іс-әрекеттер оның электрондық-...
	5.7.5. Порталда қатысушының атынан тіркелген бірінші пайдаланушы автоматты түрде портал қатысушысының әкімшісінің құқықтары мен өкілеттіктерін алады.
	5.7.6. Порталға қатысушының әкімшісі сатып алу порталындағы қатысушының барлық пайдаланушыларының өкілеттіктерін айқындауға құқылы.
	5.7.7. Пайдаланушылардың жасалған есептік жазбалары Порталда жойылуға жатпайды, порталға қатысушының әкімшісі порталда пайдаланушының қатысушының өкілі ретінде порталдың ЭСАС пайдалану жөніндегі өкілеттіктерін бұғаттауға құқылы (ұйым қызметкері жұмыст...
	5.7.8. Порталдың ЭСАС-н пайдалану жөніндегі пайдаланушының өкілеттіктерін бұғаттауды алып тастауды порталда жарияланған ЕЭП техникалық қолдау қызметіне өтініштер регламентіне сәйкес ЕЭП қатысушысының сұранысы бойынша оператор ғана жүзеге асырады.
	5.7.9. Порталда жұмыс істеу үшін әрбір пайдаланушы және ЕЭП қатысушысы ЭЦҚ арқылы Порталды пайдалану туралы келісімге қол қоюды қамтамасыз етуге міндетті (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/agreement) және көпшілік оферта акцепті (https://eep.mitwor...


	6. ЕЭП ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА ЖӘНЕ ТҰТЫНУШЫЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
	6.1. ЕЭП Қатысушылары және Тұтынушылары Порталда шығарылған әрекеттер үшін жеке жауапкершілік тартады және Порталдағы жасалған әрекеттерге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті түрде рәсімделген өкілеттітерге иеленеді.
	6.2. ЕЭП Қатысушылары және Тұтынушылары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құпия ақпаратты заңсыз түрде жариялағаны үшін жауапкершілікке тартылады және құпия ақпаратты қорғау бойынша шаралар қолдануға міндетті.
	6.3. ЕЭП-ның әр Қатысушысы ЕЭП-да өзінің ұйымы туралы 5.7.1. тармағына сай, тіркеу, байланыс және де басқа деректерді қосқанда, тек сенімді ақпараты беруге міндетті, Оператормен ЕЭП Қатысушысының деректерін верификациялау жургізуге жәрдемдесуге міндетті.
	6.4. ЕЭП Қатысушылары және Тұтынушылары Порталда жарияланатын ақпараттың мағынасына және маңыздылығына жеке жауапты болады.
	6.5. Тұтынушылар және Қатысушылар сатып алу барысында және тіркеу кезінде ЕЭП-на жүктелетін электрондық құжаттар және көшірмелер, келесі талаптарға сай болуы қажет:
	6.5.1. Электрондық құжаттардың және көшірмелердің мазмұны Еуразиялық Электрондық Порталдағы ақпаратты орналастыру Ережелеріне сай болуы қажет (1-қосымша);
	6.5.2. Электрондық құжаттар мен көшірмелер стандартты қолдау көрсетілетін файл форматында ұсынылуы керек. Ұсынылған файл пішімдері:
	6.5.3. Электрондық құжаттар мен көшірмелердің мөлшері үлкен болған жағдайда оларды мұрағат файлдар түрінде беруге және де құжатты бірнеше файлға бөлуге ұсынылады.
	6.5.4. Әр жүк телетін файлдың мөлшері 50 Мегабайттан аспау керек.
	6.5.5. Өнім берушінің сатып алу/өтінім туралы бір хабарламаға тіркелген файылдарың жалпы саны 200 аспауы қажет.

	6.6. ЕЭП-ның Өнім берушісі тарифтік саясатқа сәйкес, құқықтарға, рөлдерге және қызметтер деңгейіне ие (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff). Өнім беруші өз қалауы бойынша тарифті таңдайды және Порталда жарияланған ағымдағы тарифтердің...
	6.7. ЕЭП Өнім берушілері Порталда жарияланған қолданыстағы тарифтерге (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff) сәйкес, Оператор алдындағы міндеттемелердің орындалуына және төленуі үшін жауап береді. Оператор көрсеткен қызметтерге ақы төл...
	6.8. ЕЭП Тапсырыс берушілері мен Ұйымдастырушылары ЕЭП Тапсырыс берушісі/Ұйымдастырушысы мен Оператор арасында жасалған міндеттемелерге, шарттарға, келісімдерге және т.б. сәйкес Оператор алдындағы міндеттемелерді орындау және төлеу үшін жауапты болады.
	6.9. Әр Өнім беруші міндетті:
	6.9.1. Қызмет беретін және сауда қызметін жасайтын тұлғалармен Қазақстан Республикасының заңнамасымен қойылатын талаптарға сай болуға.
	6.9.2. Электрондық сатып алудын тендерлік құжаттарында көрсетілген талаптарға сай болуға, және де ресми құжаттармен расталған білімге, іскерлікке және біліктілікке ие болу қажет;
	6.9.3. Заңды тұлғаның тарату (банкротқа ұшырау) рәсімінің кез келген кезеңінде субъектісі болмауға;
	6.9.4. Соңғы аяқталған есеп кезеңінің бухгалтерлік есеп деректері бойынша қатысушының активтің теңгерімдік құны өткен қалендарлық жылдың мөлшерінен жиырма бес пайыз аспайтын мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар немесе кез келген деңгейдегі бюджеттерге есе...
	6.9.5. Жозықсыз қатысушылардың тізімінде жоқ болуы;
	6.9.6. Сенімсіз салық төлеушілер тізімінде жоқ болуы;
	6.9.7. Атқарушылық iс жүргiзу бойынша борышкерлердің тізілімінде жоқ болуға;
	6.9.8. ҚР-нан шығуға шектеу қойылған борышкерлердің тізілімінде жоқ болуға.
	6.9.9. Кемінде 365 күнде бір рет Порталда тексеруден және аккредиттеу рәсімінен өту.

	6.10. Портал қызметтеріне қол жеткізу үшін Тұтынушы келесі техникалық талаптарды орындауы керек:
	6.10.1. Интернетке қосылу мүмкіндігі бар дербес компьютермен жабдықталған жұмыс орны болуы;
	6.10.2. Компьютерде веб-беттерді (браузер) көруге арналған бағдарламалық құрал орнатылған болуы керек; 3.0 нұсқасынан төмен емес Mozilla Firefox браузерімен ЕЭП-да жұмыс істеу ұсынылады;
	6.10.3. тұрақты электрондық жұмыс поштасының мекенжайы болуы;
	6.10.4. жарамды ұялы телефон нөмірі бар.


	7. ОПЕРАТОРДЫН МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТАРЫ
	7.1. Оператор міндетті:
	7.1.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнаманың талаптарын және Оператормен https://eep.mitwork.kz порталда жарияланған ЕЭП пайдалану Ережелерін басшылыққа ала отырып және Ереженің №3 Қосымшасында және Порталда (https://eep.mitwork.kz/ru/page...
	7.1.2. Оператормен ұсынылатын ЕЭП қызметтерін Компания/ЕЭП Қатысушыларымен пайдалануға қолжетімділік мүмкіндігін тиісті түрде ұсынуға;
	7.1.3. «Қалай бар» және ЕЭП пайдалану Ережелеріне сәйкес ЕЭП қызметерін және Порталды пайдалану мүмкіндігін Қатысушыларға қамтамасыз етуге;
	7.1.4. Осы Ережелер және қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасындағы көзделген жағдайларды қоспағанда, ЕЭП-да қол қойып көзделген дербес деректердi жинауға, өңдеуге Келiсiм беруге(керi қайтарып алу) сәйкес, тіркеу кезінде алынған Тапсырыс бе...
	7.1.5. Қызмет көрсеткен кезде Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарын мүлтіксіз сақтауға;

	7.2. Оператор құқылы:
	7.2.1. ЕЭП мәліметтеріне ие болуға айрықша құқыққа;
	7.2.2. ЕЭП-да Ақпараттық мәліметтерді қайта жөндеу, талдау, қайта жаңғырту және тарату, жарнамалық мәліметтерді өңдеу үшін коммерциялық, бейкоммерциялық және басқа мақсаттарда пайдалануға;
	7.2.3. Мәмілелерді жасау үшін Қатысушыларды тиімді тетіктермен қамтамасыз ету мақсатында ЕЭП Қатысушысының келісімінсіз электронды сатып алу арқылы әрдайым Порталдын тәртібін жетілдіруге, жаңа қызметтерді нығайтуға және енгізуге, өзгерістерді кіргізуг...
	7.2.4. ЕЭП Қатысушысынан сурату бойынша Қызмет көрсету үшін қажетті ақпаратты алуға;
	7.2.5. Ақылы және/немесе ақысыз негізінде ЕЭП Қатысушылары және Тұтынушыларының барлық ұсынылған жеке деректерінін верификациясын (тексеру шараларын) өткізуге, көрсетілген байланыс деректерін қосқанда, көрсетілген деректерді растау үшін Қатысушыға эле...
	7.2.6. Қатысушымен ұсынылған қажетті ақпарат күмәнді болғанда немесе берілмегенде Қызмет көрсетуді тоқтатуға және/немесе Қызмет көрсетуден бас тартуға;
	7.2.7. Портал Қатысушысымен жасалған шартты қатынастарға байланысты ақылы және/немесе ақысыз негізде Порталда жарияланған ЕЭП-дың техникалық қолдау қызметіне жүгіну Регламентіне сай ЕЭП Қатысушыларына техникалық қолдау және ЕЭП функционалын сүйемелдеу...
	7.2.8. ЕЭП-да өткізілетін сатып алуда тексеру шараларын жургізу кезінде ЕЭП Ережелеріне сәйкес шешімдерді қабылдауға және әрекет етуге;
	7.2.9. Пайдаланушының және/немесе Қатысушының ЕЭП қызметтеріне қол жеткізуіне тосқауыл қоюға және келесі жағдайларда ЕЭП Қатысушысына расталған бірінші жағдайда 1 000 АЕК және расталған екінші жағдайда 10 000 АЕК мөлшерінде айыппұл салынады келесі жағ...
	7.2.10. Оператор Қатысушыны бастапқы және/немесе жоспарлы аккредиттеуден және тексеруден өткенге дейін Қатысушының ЕЭП қызметтеріне қол жеткізуін блоктау.
	7.2.11. ЕЭП мүшесiнiң өтiнiшi бойынша ЕЭП мүшесiнiң пайдаланушыларының ЕЭП ЭСАС-не қол жеткiзу құқықтарын шектеудi (блоктауды) алып тастау;
	7.2.12. Порталда техникалық жұмыс туралы алдын ала хабарлау арқылы көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру мақсатында ЕЭП қызметін тоқтата отырып жоспарлы техникалық жұмыстарды жүргізу, Еуразиялық Электрондық Порталдың Ережелеріне сәйкес жоспардан т...
	7.2.13. ЕЭП пайдалану қағидаларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу, Порталда жарияланған сәттен бастап біржақты тәртіпте, осындай өзгерістерді мақұлдау және порталда https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/rules сілтемесі бойынша орналастыру арқылы өз...
	7.2.14. ЭСАС-ді ұсыну мүмкіндігін қамтамасыз ететін үшінші тұлғалардың қызметтерін пайдалануға және үшінші тұлғаларды тартуға;
	7.2.15. Өтелетін негізде және Портал тарифтеріне сәйкес Қатысушыларға/Пайдаланушыларға ақпараттық хабарламалар, Оператордан хабарламалар және басқа да ақпараттық материалдарды жіберу. Кейбір жағдайларда оларды алудан бас тартуға болады;
	7.2.16. Сатып алу барысында ЕЭП Қатысушыларына және/немесе Тұтынушыларына олардын Порталдағы әрекеті туралы және олардын сатып алудағы рөлі және өкілеттігіне сәйкес олар қызығушылық білдіретін және/немесе қатысатын сатып алу туралы мәліметтерді және м...
	7.2.17. Мүмкіндігінше және Қатысушылардың тарифтік жоспарларында көзделген жағдайларда Пайдаланушының Жеке деректерінде көрсетілген электрондық поштаға хабарламалардың қайталануын жасау. Пайдаланушыларға хабарландырулардың негізгі көзі Портал болып та...
	7.2.18. Электрондық сатып алуға қатысушылардың талқылауын қоса алғанда, ЕЭП қатысушыларының жалпыға қолжетімді ақпаратын есепке алуды және сақтауды, осы ақпаратты үшінші тұлғаларға өтеусіз және/немесе өтеусіз негізде сұрау салу бойынша беруге;
	7.2.19. Тұтынушылардың барлық әрекеттерін тіркеуге, жазуға, талдауға және сақтауға, сондай-ақ Қатысушылар ЭСАС-нің порталын пайдалану кезінде жіберілген ақпаратты сақтауға;
	7.2.20. ЕЭП Қатысушылары пайдаланушыларының іс-әрекеттерінің журналын тексеруші органдарға сот шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы нормаларына сәйкес ұсыну;
	7.2.21. ЕЭП Қатысушысымен жеке шартты қатынастар негізінде Портал тарифтеріне сәйкес ақылы және/немесе ақысыз түрде Қатысушының ресми жазбаша суратуы негізінде ЕЭП Қатысушысының сатып алу туралы кеңейтілген ақпаратын ұсынуға, соның ішінде Қатысушылард...
	7.2.22. ЕЭП Қатысушыларының үшінші тұлғаларымен сатып алу туралы уақытпен жабық ақпараттың құпиялығы міндетті түрде Оператормен сақталады, уақытпен жабық ақпараттың ашылуы тек барлық мүдделі тұлғалардың жазбаша келісімімен жасалады;
	7.2.23. Осы Ереженің қандай да бір тармағы Қатысушымен бұзылғанда Порталға және оның қызметтеріне ЕЭП Қатысушысына қолжетімділікті тоқтатуға немесе толығымен жабуға;
	7.2.24. Осы Ережеге және оның қосымшаларына сай қызметтерге қолжетімділік мүмкіндігін ұсынып жасалған қызметтердің төлемін талап етіп және есепшотты, актіні ұсынуға;
	7.2.25. Осы Ережелерге және оның қосымшаларына сәйкес ЕЭП Қатысушыларына айыппұлдар және басқа да санкциялар қолдануға;
	7.2.26. Сатып алуды жалғастыруға мүмкінсіздік тартатын Портал кемшілігі жағдайында, техникалық ақаулар туындағанда Еуразиялық электрондық портал жұмысы Регламентіне сай кемшіліктерді жоюға дейін сатып алуды тоқтатуға және техникалық үзіліс жариялауға ...
	7.2.27. Техникалық жаңылысу туындаған жағдайда Еуразиялық электрондық портал жұмысы Регламентіне сай телекоммуникациялық және/немесе серверлік жабдықтаудың техникалық жаңылысу тіркелген жағдайда сатып алудың аяқталу уақытын созуға (Ережелерге Қосымша 2);
	7.2.28. Ақылы және/немесе ақысыз түрде Порталда ақпараттық, жарнамалық және өзге мәліметтерді, оның ішінде ЕЭП Қатысушыларын және Интернет-серіктестер туралы ақпаратты, олардың көпшілік бейнесін, байланыс деректерін, сатып алу туралы мәліметтерді, жар...
	7.2.29. Ақылы және/немесе ақысыз түрде ақпараттың түпдерегіне сілтеме жасап сауда алаңының/жақты мекеменің сатып алу туралы көпшілік ақпаратын орналастыруға;
	7.2.30. Оператор ешбір жағдайларда да Порталда Қатысушылардың атынан және/немесе орнына Қатысушылардың баға ұсыныстарын орналастырмайды, Қатысушылардың ұсынылаған және жариялаған баға ұсыныстарын талдамайды;
	7.2.31. Оператор ЕЭП Тұтынушыларының құпиясөздерін өзгертпейді және қалыптастырмайды.


	8. САТЫП-АЛУДЫ ЖУРГІЗУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ, ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
	8.1. Тапсырыс берушінің бизнес үлгісінің ерекшелігіне байланысты сатып алу процессі өзіне қамтуы мүмкін:
	8.1.1. Сатып алу жоспарын жариялау, өңдеу;
	8.1.2. Маркетингтік зерттеулерді өткізу;
	8.1.3. Өнім берушіні таңдаумен сайлаулы сатып алу тәсілі арқылы сатып алуды жургізу;
	8.1.4. Сайлаулы сатып алу тәсілі бойынша қорытындысын шығару;
	8.1.5. Сатып алу қорытындысы протоколы негізнде Тапсырыс берушінің Жеңімпазбен шарт жасасу.Сатып алу қорытындысы протоколы негізнде Тапсырыс берушінің Жеңімпазбен шарт жасасу.

	8.2. ЕЭП-да сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің барлық бағаларын және баға ұсыныстарын Портал қатысушылары ҚҚС-сыз және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2...
	8.3. Тапсырыс беруші/Ұымдастырушы Порталда сатып алуды жүргізу туралы хабарлама жариялаған кезде, Тапсырыс беруші/Ұымдастырушы хабарлама пішінінде өнім берушілердің баға ұсыныстарының түрін көрсетеді (Ашық немесе Жабық баға). Құпия ақпаратқа рұқсатты ...
	8.4. Порталдағы Жабық бағамен хабарламалардағы баға ұсыныстарын шифрлау кезінде келесі реттеме қолданылады:
	8.4.1. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы хабарлама жариялауды бастамашылық етеді.
	8.4.2. Өнім берушілердін баға ұсыныстарын шифрлау үшін Портал әр хабарландыруға бірегей негізгі жұпты тудырады – ашық кілт және жабық кілт.
	8.4.3. Хабарландыруды жариялаудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен хабарландыруды кайта жариялауды бастамашылық еткен кезде Портал негізгі жұпты тудырады.
	8.4.4. Портал Тапсырыс берушіге/Ұйымдастырушыға Порталда сақталмайтын жасалған жабық кілтті сақтау үшін береді.
	8.4.5. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы өнім берушілердің баға ұсыныстарын одан кейінгі ашуы үшін жергілікті компьютерге Порталмен жасалған жабық кілтті сақтайды.
	8.4.6. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушының соңғы бастамашылығымен хабарлама жарияланған кездегі Порталмен жасалған жабық кілт өзекті жабық кілт болып саналады.
	8.4.7. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы өзекті жабық кілттің сақталуын, Порталда өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстарын ашу сәтіне дейін үшінші тұлғаларға кілтті беруге/жарияламауға толық дербес жауапкершілікке алады.
	8.4.8. Портал жасалған ашық кілтті хабарламаның ішінде жариялайды және сақтайды.
	8.4.9. Өнім берушімен қатысуға берілген өтінімде баға Порталмен клиент жағында өңделеді және сақталу үшін Портал серверіне жіберілмейді.
	8.4.10. Өнім берушімен өтінімді жарияланған сатып алуға қатысуға ұсынған сәтте, Портал баға ұсынысын ашық кілтпен қол қояды.
	8.4.11. Өнім берушінің баға ұсынысы Порталда тек ғана шифрленген және ашық кілтпен қол қойылған түрде сақталады.
	8.4.12. Порталда Өнім берушінің баға ұсыныстарын ашқан сәтте, Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы Порталға жабық кілтті енгізеді.
	8.4.13. Портал Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы енгізілген жабық кілттің шындығын тексереді.
	8.4.14. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен енгізілген жабық кілтті пайдалана отырып, Портал өнім берушімен ұсынылған барлық баға ұсыныстарынына дешифрлауды (шифрын анықтауды) жургізеді.
	8.4.15. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы жабық кілтті жоғалтқан жағдайда Порталда әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін ашу жургізілмейді және сатып алу/маркетингтік зерттеулер Порталда өтуге қажет.


	9. САТЫП АЛУДЫ ЖОСПАРЛАУ РӘСІМІ
	9.1. Порталда орналастырған пішін бойынша тапсырыс беруші Порталда сатыпалу жоспарын құрып және бекітеді.
	9.2. Тапсырыс берушінің ережелеріне және ішкі құжаттарына сәйкес сатып алу жоспары кезеңінде сатып алу тәсілі Тапсырыс берушімен дербес анықталады.
	9.3. ЕЭП-да электрондық сатып алудың өнім беруші-жеңімпазын анықтау келесі тәсілдермен жасалады:
	9.4. Жоспарлау блогын пайдаланған жағдайда, бекітілген сатып алу жоспарымен көзделмеген тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алуға жол берілмейді.
	9.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еркін сатуға тыйым салынған тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алуға жол берілмейді.
	9.6. Аяқталған рәсімдерден басқа сатып алудын кез келген барыс кезеңінде, Ереженің 13.11 тармағында көзделген тәртіпте Тапсырыс беруші сатып алу жоспарына өзгертулер енгізуге құқылы.
	9.7. Тапсырыс беруші сатып алу барысында кез келген кезеңде Тапсырыс берушінің шешімдері және ішкі құжаттары негізінде сатып алуды жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.
	9.8. Тапсырыс беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде қорытындыны шығарған соң Тапсырыс берушінің шешімдері және ішкі құжаттары негізінде сатып алудың қорытындысын жоюды жүзеге асыруға құқылы. Сонымен, Тапсырыс беруші сатып алу қорытындысын қайта қ...
	9.9. Тапсырыс беруші бекітілген жоспар негізінде, қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікті қоса бере отырып, Сатып алуға өтінімді қалыптастыра отырып, Сатып алуды ұйымдастырушыны анықтайды.

	10. ЕЭП-ДА МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ЖУРГІЗУ ТӘРТІБІ
	10.1. Өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстарын алдын ала жинап және тапсырыс берушімен жоспарланган тауарлар, қызметтер, жұмыстар бойынша ұсыныс нарығын қосымша талдау үшін, осы Ереженің 11 тармағында айтылған тәсілдердің бірімен сатып алудын негізг...
	10.2. ЕЭП-да маркетингтік зерттеулерді жургізу рәсімдері сатып алу тәсілдеріне жатпайды және сатып алу Ұйымдастырушыда маркетингтік зерттеулердің өнім беруші-қатысушыларымен шарты міндеттердің артынан туындауын әлбетте білдірмейді.
	10.3. Маркетингтің зерттеу рәсімі келесі бірізді шараларды жургізуді ескереді:
	10.4. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы Порталда сатып алуға өтінімдерді сатып алудын бар тәсілдерінің бірімен топтастырады (Баға ұсыныстарын сурату, Ашық тендер, Бір көзден сатып алу).
	10.5. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы маркетингтік зерттеулерді сатып алу рәсімдерінің алдында Маркетинтік зерттеулер белгісін хабарлама түрінде қондыру арқылы өткізуге бастамашылық жасайды.
	10.6. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы Порталда маркетингтік зертеулерді жургізу туралы хабарламаны құрастырып жариялайды:
	10.7. Егер Тапсырыс берушімен оның бизнес үлгісінің ерекшелігі басқалай ескерілмесе, жұмыс күн шеңберінде хабарлама жазылған кезде сатып алудын күні және уақыты Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен дербес орнатылады.
	10.8. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы хабарламаны жариялаған кезде Портал оны берілген реттік санмен тіркейді.
	10.9. Коммерциялық ұсыныстарды беру мерзімі аяқталғанға дейін Порталда орнатылған тиісті лотқа Порталдағы өтінім беру үлгісін тек толтыру және жіберу арқылы Өнім берушілер өз коммерциялық ұсыныстарын дайындайды және ұсынады.
	10.10. Әлеуетті өнім берушінің өтінімі электронды құжат болып табылады және құрайды:
	10.11. Өнім берушілердің өтінімдерін ашу сәтке дейін өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстары сатып алу қатысушыларына көрінбейді/кол жетімді болмайды.
	10.12. Коммерциялық ұсыныстарды беру мерзімі аяқталғанша Өнім беруші өзінің ұсынысын қайтарып алуға құқылы.
	10.13. Әлеуетті өнім беруші бір лотқа бірден аса қолданыстағы коммерциялық ұсынысқа ие болуға құқылы емес.
	10.14. Әлеуетті өнім берушімен коммерциялық ұсынысты беру осы ережелерде және де сатып алуды өткізу туралы ақпаратта ескертілген талаптарды сақтаумен қызмет көрсету, жұмыс жасау, тауарды жеткізуді әрекет ету оның ниетін білдіру нысаны деп табылады.
	10.15. Егер басқа мерзімдер сатып алудың Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы шешімдерімен және ішкі құжаттарымен анықталмаса, өтінімдер беру мерзімі аяқталғанан 2(екі) жұмыс күннен кеш емес, жергілікті компьютерде бұрын сақталған жабық кілтті хабарламаға қо...
	10.16. Ұйымдастырушымен «Ашық баға» баға ұсыныстары түрінде маркетингтік зерттеулер жургізу туралы хабарламаны жариялау кезде таңдау жасалғанда, Портал автоматты түрде Коммерциялық ұсыныстарды беру мерзімі аяқталған сәттен бастап 10 минут ішінде «Марк...
	10.17. Портал автоматты түрде маркетингтік зерттеулердің қорытындысын жариялайды.
	10.18. Маркетингтік зерттеулердің қорытындысын шығарған соң Өнім берушілер басқа өнім берушілердің ұсынған коммерциялық ұсыныстарымен танысуға құқылы.
	10.19. Маркетингтік зерттеулер барысында ұсынылған барлық коммерциялық ұсыныстар маркетингтік зерттеулердің қорытындысын шығарған соң Тапсырыс берушіге/Ұйымдастырушыға Порталда қарап және танысу үшін қол жетімді болады.
	10.20. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы жоспарланған сатып алудың маркетингтік зерттеулерді өткізген соң құқылы:

	11. ЕЭП-ДА ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ
	11.1. Сатып алуды баға ұсыныстарын сурату тәсілімен жургізу барысында келесі реттеме қолданылады:
	11.1.1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алу тәртібі келесі ретті шараларды жургізуді ескереді:
	11.1.2. Ұйымдастырушы баға ұсыныстарын беру мерзімі аяқталғанға дейін 5 күнтізбелік күннен кем емес сатып алуға өтінімдерді құрастырады және Порталда баға ұсыныстарын сурату тәсілімен сатып алуды жургізу туралы хабарламаны келесі мәліметті қосып жария...
	11.1.3. Егер басқасы Тапсырыс берушімен оның бизнес үлгісінің ерекшелігі есте болып ескертілмесе, сатып алудын аяқталу датасы және уақыты жұмыс күн шеңберінде хабарлама жазылған кезде Тапсырыс берушімен/ Ұйымдастырушымен дербес орнатылады.
	11.1.4. Комиссия қатысушылары Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен Тұтынушы-жұмыскер санынан сатып алу Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушысымен анықталады.
	11.1.5. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы хабарламаны жариялаған кезде Портал оны берілген реттік санмен тіркейді.
	11.1.6. Аяқталған рәсімдерден басқа сатып алудын кез келген барыс кезеңінде, Ереженің 13.1.2 тармағында көзделген тәртіпте Тапсырыс беруші сатып алу жоспарына өзгертулер енгізуге құқылы.
	11.1.7. Өнім берушілер лоттар бойынша баға ұсыныстарын дайындайды және ұсынады, тек баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін Порталда орналастырылған тиісті лотқа өтінім нысанын толтыру және беру арқылы.
	11.1.8.  Әлеуетті өнім берушінің өтінімі заңды-маңызды электрондық құжат болады және міндетті құрайды:
	11.1.9. Өнім берушілердің өтінімдерін ашу сәтке дейін өнім берушілердің коммерциялық ұсыныстары сатып алу қатысушыларына көрінбейді/кол жетімді болмайды.
	11.1.10. Коммерциялық ұсыныстарды беру мерзімі аяқталғанша Өнім беруші өзінің ұсынысын қайтарып алуға құқылы.
	11.1.11. Әлеуетті өнім беруші бір лотқа бірден аса қолданыстағы коммерциялық ұсынысқа ие болуға құқылы емес.
	11.1.12. Әлеуетті өнім берушімен коммерциялық ұсынысты беру осы ережелерде және де сатып алуды өткізу туралы ақпаратта ескертілген талаптарды сақтаумен қызмет көрсету, жұмыс жасау, тауарды жеткізуді әрекет ету оның ниетін білдіру нысаны деп табылады.
	11.1.13. Егер басқа мерзімдер сатып алудың Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушысы шешімдерімен және ішкі құжаттарымен анықталмаса, өтінімдер беру мерзімі аяқталғанан 2(екі) жұмыс күннен кеш емес, жергілікті компьютерде бұрын сақталған жабық кілтті хабарламағ...
	11.1.14. Ұйымдастырушымен «Ашық баға» баға ұсыныстары түрінде маркетингтік зерттеулер жургізу туралы хабарламаны жариялау кезде таңдау жасалғанда, Портал автоматты түрде баға ұсыныстарды беру мерзімі аяқталған сәттен бастап 10 минут ішінде «Маркетингт...
	11.1.15. Портал автоматты түрде маркетингтік зерттеулердің қорытындысын жариялайды.
	11.1.16. Егер басқа мерзімдер Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының шешімдерімен және ішкі құжаттарымен анықталмаса, Порталда өтінімдерді ашқан сәттен бастап 10 (он) жұмыс күннен көп емес мерзімде, баға ұсыныстарын (бар болғанда) қарау бойынша комиссия ...
	11.1.17. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы өнім берушілердің өтінімдерін қарау нәтижесі туралы ақпаратты Порталда орналасқан нысанға сәйкес енгізеді, және сатып алу қорытындысын шығаруға ынта білдіреді. Сатып алуға қатысуға өнім берушілердің өтінімдерін қ...
	11.1.18. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялағау барысында қолмен қорытындысын шығару белгісін көрсеткенде Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы жеңімпазды және екінші жеңімпазды анықтау себебін көрсетіп жеңімпазд...
	11.1.19. Портал автоматты түрде Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен өнім берушілердің өтінімдерін қарау нәтижесін жариялайды.
	11.1.20. Сатып алу қорытындысын шығару және жеңімпазды анықтау сатып алуды жургізу туралы хабарламада ескертілген әр лот бойынша іске асырылады.
	11.1.21. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен сатып алуды баға ұсынысын сурату тәсілімен алдын ала өнім берушілердің өтінімдерін қарамаусыз өткізгенде, баға ұсыныстарын беру мерзімнің аяқталған сәтінен бастап 10 минут ішінде Портал автоматты турде бірі...
	11.1.22. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен сатып алуды баға ұсынысын сурату тәсілімен алдын ала өнім берушілердің өтінімдерін қарап өткізгенде, баға ұсыныстарын беру мерзімнің аяқталған сәтінен бастап 10 минут ішінде Портал автоматты турде бірінші ж...
	11.1.23. Егер басқа мерзімдер Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының шешімдерімен және ішкі құжаттарымен анықталмаса, Порталмен протокол қорытындысы құрастырылған сәттен 2 күн ішінде өтінімдерді, баға ұысынстарын қарау бойынша комиссияның барлық мүшелері...
	11.1.24. Қорытынды шығарған соң Өнім берушілер қорытынды протоколымен және басқа әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарымен танысуға құқылы.
	11.1.25. Екеуден аз баға ұсынысы қалған жағдайда мұндай баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылады.
	11.1.26. Егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылса Тапсырыс беруші құқылы:

	11.2. Ашық тендер әдісімен сатып-алуды өткізу кезінде келесідей тәртіп жұмыс істейді:
	11.2.1. Ашық бірэтаптық тендер тәсілімен электрондық сатып алу тәртібі келесі реттік шараларды жургізуді ескереді:
	11.2.2. Ашық екіэтаптық тендер тәсілімен электрондық сатып алу тәртібі келесі реттік шараларды жургізуді ескереді:
	11.2.3. Ұйымдастырушы Әлеуетті өнім берушілермен ашық тендерде қатысуға өтінімдерді ұсынатын күннің соңғы мерзімге дейін 10 күнтізбелік күннен кем емес уақытта сатып алуға өтінімдерді қалыптастырады және Порталда сатып алуды жургізу туралы хабарламаны...
	11.2.4. Ашық тендер тәсілімен сатып алуды жургізу туралы хабарламаның нысаны келесі ақпаратты құрайды:
	11.2.5. Егер басқасы Тапсырыс берушімен оның бизнес үлгісінің ерекшелігі есте болып ескертілмесе, сатып алудын аяқталу датасы және уақыты жұмыс күн шеңберінде хабарлама жазылған кезде Тапсырыс берушімен/ Ұйымдастырушымен өз еркімен орнатылады.
	11.2.6. Комиссия қатысушылары Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушымен Тұтынушы-қызметкерлер санынан сатып алудың Тапсырыс берушісі/Ұйымдастырушысымен анықталады.
	11.2.7. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы хабарламаны жариялаған кезде Портал оны берілген реттік санмен тіркейді.
	11.2.8. Ашық тендерге қатысуға өтінім Әлеуетті өнім берушінің өкілетті Тұтынушысымен Порталда қалыптасады және оның ЭЦҚ-мен қол қойылады..
	11.2.9. Өтінім беру мерзімі аяқталғанға дейін Порталда орнатылған тиісті лотқа Порталдағы өтінім беру үлгісін тек толтыру және жіберу арқылы Өнім берушілер өз өтінімдерін дайындайды және ұсынады.
	11.2.10. Әлеуетті өнім берушінің ашық тендерге қатысуға өтінімі электронды құжат болады және құрайды:
	11.2.11. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен ашық екіэтаптық тендерді жургізгенде бірінші этапта әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері баға ұсынысын қоспай беріледі.
	11.2.12. Әлеуетті өнім берушімен тендерге қатысуға өтінімді ұсыну оның осы Ережеге, және Тендерлік құжаттамада, сатып алуды жургізу туралы ақпаратта көрсетілген шарттарды сақтай отырып қызмет көрсету, жұмыс жасау, тауар жеткізуді орындаудың толық келі...
	11.2.13. Тендерге қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғанга дейін Өнім беруші өз өтінімін қайтарып алуға құқылы.
	11.2.14. Әлеуетті өнім беруші бір лотқа бірден аса өтінім беруге құқылы емес.
	11.2.15. Әлеуетті өнім берушілердің тендерге қатысуға өтінімдері басқа да сатып алу қатысушылары үшін өтінімді ұсынудын мерзімі аяқталған сәтке дейін көрінбейді/қол жетімді болмайды.
	11.2.16. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы аяқталған рәсімдерден басқа сатып алудын кез келген барыс кезеңінде, Ереженің 13.1.2 тармағында көзделген тәртіпте қосымша құжаттарға және/немесе хабарламаға өзгертулер енгізуге құқылы.
	11.2.17. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен ашық екіэтаптық тендерді өткізген кезде өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталған сәттен бастап 10 минут ішінде өнім берушілердің тендердің бірінші этапында ұсынылған баға ұсынысы болмаған өтінімдерді Портал авто...
	11.2.18.  «Жабық баға» баға ұсыныстары түріндегі сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялаған кезде Тапсырыс берушімен /Ұйымдастырушымен таңдау жасалғанда, тендерге қатысуға өтінім ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін өтінімдер беру мерзімі аяқталған...
	11.2.19.  «Ашық баға» баға ұсыныстары түрінде сатып алуды жургізу туралы хабарламаны жариялау кезде Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен таңдау жасалғанда, Портал автоматты түрде баға ұсыныстарды беру мерзімі аяқталған сәттен бастап 10 минут ішінде өні...
	11.2.20. Портал автоматты түрде ашық тендерге қатысуға өтінімдерді ашу протоколын/ашылған туралы ақпаратты жариялайды.
	11.2.21. Тендерлің комиссия Портал протоколын қалыптастыру сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күннен кем емес мерзімде қалыптасқан ашу протоколын қарап және оған қол қояды.
	11.2.22. Өнім берушілермен төмендеуге қосымша баға ұсыныстарын ұсынуға мүмкіндігі бар тендерді жургізген кезде, Ұйымдастырушы өнім берушілердің өтінімдерін ашуды өткізген соң, әлеуетті өнім берушілермен тендерге төмендеуге қосымша баға ұсыныстарын ұсы...
	11.2.23. Төмендеуге баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі бір сағаттан кем емес болуы қажет.
	11.2.24. Тендерге қатысуға өтінім берген Әлеуетті өнім берушілерге төмендеуге қосымша баға ұсыныстарын ұсынуға мүмкіндігі бар туралы хабарламаны Портал жібереді.
	11.2.25. Әлеуетті өнім берушілер ұйымдастырушы көрсеткен кезең ішінде төмендетуге қосымша баға ұсыныстарын беруге құқылы.
	11.2.26. Әлеуетті өнім берушілер қосымша баға ұсынысында бұрынғы ашық тендерге қатысуға өтінімде көрсеткен бағадан жоғары бағаны көрсетуге құқысы жоқ.
	11.2.27. Қосымша баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін пп-ға сәйкес өнім берушілердің өтінімдерін ашу рәсімі жүргізіледі. 11.2.18-11.2.19 ережелер.
	11.2.28. Тендерлік өтінімдерді салыстыру және бағалау Тапсырыс берушінің/ Ұйымдастырушының құжаттары және ішкі ережелеріне сай жургізіледі.
	11.2.29. Тендерге қатысуға өтінімдерді тендерлік комиссия порталда, егер өзге мерзімдер Тапсырыс берушінің/сатып алуды ұйымдастырушының ішкі құжаттарында және шешімдерінде көрсетілмесе, өнім берушілердің өтінімдерін беру мерзімі аяқталған күннен баста...
	11.2.30. Тендерлік комиссияның хатшысы тендерлік комиссияның жұмысы аяқталған соң қатысуға өтінімдерді қарау нәтижесі туралы ақпаратты Порталда орналасқан тиісті нысанда кіргізеді және рұқсат протоколын қалыптастыруды бастамашылық етеді.
	11.2.31. Әлеуетті өнім берушінің тендерге қатысуға өтінімдерін қарау нысаны өнім берушінің өтініміне рұқсат берілген/ қайтарылғаны туралы ақпаратты қайтарылған себептерді көрсетумен қалыптасады, және де бағанынң шартты төмендеуіне әсер ететін Тапсырыс...
	11.2.32. Портал автоматты түрде рұқсат Протоколын қалыптастырады және жариялайды.
	11.2.33. Тендерлік комиссияның құрамына енгізілген пайдаланушылар Қағидалардың 11.2.29-тармағында айқындалған мерзімдерде қалыптастырылған рұқсат беру хаттамасын қарайды және қол қояды.
	11.2.34. Егер қатысушы (өнім беруші) ақпараттық хабарламалар алуды көздемейтін тарифте болған жағдайда, ол сатып алу барысына дербес мониторинг жүргізуге міндетті және лот мәртебесіне және порталда жарияланған әрекеттерге байланысты өз шешімдерін қабы...
	11.2.35. Хаттама жарияланғаннан кейін төмендетуге арналған сауда-саттықпен тендер өткізу кезінде жүйе тарифімен таңдалған жүйенің ақпараттық хабарламаларын алу көзделген және баға ұсыныстарын қабылдаудың басталу және аяқталу күні мен уақытын көрсете о...
	11.2.36. Төмендетуге арналған сауда-саттық әрбір лот бойынша жеке және лот бойынша 2 және одан да көп рұқсат етілген өнім берушілер болған кезде жүргізіледі.
	11.2.37. Әлеуетті өнім берушілер ұйымдастырушы көрсеткен кезең ішінде және төмендетудің белгілі бір қадамдарына сәйкес төмендетуге баға ұсыныстарын беруге құқылы.
	11.2.38. Төмендетуге баға ұсынысын берген кезде әлеуетті өнім берушінің өкілі ЭЦҚ баға ұсынысына қол қояды.
	11.2.39. Баға ұсынысын беру уақыты әлеуетті өнім беруші өкілінің ЭЦҚ баға ұсынысына қол қою уақыты болып саналады.
	11.2.40. Жеткізуші баға ұсынысын беру уақытындағы ең төменгі баға ұсынысы болып табылатын баға ұсынысынан жоғары төмендетуге бере алмайды.
	11.2.41. Егер әлеуетті өнім беруші бағаны төмендетуге арналған ұсынысты төмендетуге арналған сауда-саттықтың соңғы сағатының соңғы 15 (он бес) минуты ішінде ұсынса, онда төмендетуге арналған сауда-саттықты аяқтаудың жалпы уақыты автоматты түрде 15 (он...
	11.2.42. Төмендетуге арналған сауда-саттық аяқталғаннан кейін, төмендетуге арналған сауда-саттықпен тендер өткізу немесе рұқсат беру хаттамасын жариялау кезінде, төмендетуге арналған сауда-саттықсыз тендер өткізу кезінде портал бірінші және екінші жең...
	11.2.43. Қорытындыларды шығару және жеңімпазды анықтау сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда көзделген әрбір лот бойынша жүзеге асырылады.
	11.2.44. Жеңімпазды анықтау кезінде Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы сатып алуға жіберген әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері ғана қатысады.
	11.2.45. Тендерлік комиссияның құрамына енгізілген пайдаланушылар Ережелердің 11.2.29-тармағында айқындалған мерзімдерде қорытындылардың қалыптастырылған хаттамасын қарайды және қол қояды.
	11.2.46. Қорытындылар шығарылғаннан кейін Өнім берушілер мен ЕЭП-ның барлық қатысушылары қорытындылар хаттамасымен танысуға құқылы.
	11.2.47. Ашық тендер автоматты түрде өткізілмеген деп танылады:
	11.2.48. Егер ашық тендер тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылса, Тапсырыс беруші:

	11.3. Бір көзден сатып-алуды өткізу кезінде келесідей тәртіп жұмыс істейді
	11.3.1. Бір көзден сатып алу тәсілімен электрондық сатып алу тәртібі келесі ретті шараларды жасауды ескереді:
	11.3.2. Тапсырыс беруші Порталда бір көзден алу тәсілімен сатып алуға өтінімді қалыптастырғанда Тапсырыс берушінің шешімдері және ішкі құжаттарына сай осы сатып алу тәсілін қолдануын негізін көрсетеді.
	11.3.3. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы сатып алу Портал арқылы сатып алуға өтінімдерді топтастырады және Порталда тіркелген өнім берушіге бір көзден алу тәсілімен электронды сатып алуға қатысуға шақыру жібереді.
	11.3.4. Шақыру жіберілген Әлеуетті өнім беруші, Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен орнатылған мерзімде тауар жеткізу, қызмет көрсету, жұмыс жасау туралы ұсынысты қабылдауға немесе Портал арқылы бас тартуға құқылы.
	11.3.5. Әлеуетті өнім беруші тауар жеткізу, қызмет көрсету, жұмыс жасау туралы ұсынысты қабылдаған жағдайда ЭЦҚ-мен қол қояды және Тапсырыс берушіге/Ұйымдастырушыға Портал арқылы бір көзден алу тәсілімен сатып алуға қатысуға өтінімді тапсырады.
	11.3.6. Портал автоматты түрде бір көзден алу тәсілімен электронды сатып алу туралы протоколды қалыптастырады және жариялайды.
	11.3.7. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы қалыптасқан қорытынды протоколын осы қорытынды протоколы қалыптасқан сәттен 2 (екі) жұмыс күннен көп емес мерзімде қарайды және қол қояды.

	11.4. Сатып алу бойынша құжаттаманы өзгертуге қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы сатып алуды жоюға және сатып алуды өзгертілген құжаттамамен жариялауға құқылы.
	11.5. Сатып алуды аукцион тәсілімен жургізгенде келесі регламент қолданады:
	11.5.1. Аукцион тәсілімен жургізетін электрондық сатып алудың рәсімі келесі дәйекті іс шараларды жергізуді көздейді:
	11.5.2. Ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілермен аукционға қатысуға өтінімдерін ұсынуға соңғы күнге дейін 10 күннен кем емес мерзімде сатып алуға өтінімдерді топтастырады және Порталда орналасқан нысанды толтыру арқылы сатып алуды жургізу туралы хабар...
	11.5.3. Сатып алу тендерді аукцион тәсілімен жургізу туралы хабарлама нысаны келесі ақпаратты құрайды:
	11.5.4. Егер басқасы Тапсырыс берушімен оның бизнес моделі ерекшелігіне байланысты айтылмаса, сатып алудың күні және уақыты жұмыс күні шеңберінде хабарламаны жасағанда Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен дербес белгіленеді.
	11.5.5. Комиссия қатысушылары Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен Тұтынушылар қатарынан - Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының қызметкерлерінен анықталады.
	11.5.6. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен хабарлама жарияланғанда Портал оны реттік санын берумен тіркейді.
	11.5.7. Аукционға қатысуға өтінімді Порталда Әлеуетті өнім берушінің өкілетті Тұтынушысы қалыптастырады және озінің ЭЦҚ қол қояды.
	11.5.8. Өтінімдерді ұсыну мерзімі аяғына дейін, Порталда орналасқан тиісті лотқа өтінімді беруді тек ғана Порталда өтінімді беру нысанын жіберу және толтыру арқылы өнім берушілер тендерге қатысуға өтінімдерді дайындайды және ұсынады.
	11.5.9. Аукционға қатысуға әлеуетті өнім берушінің өтінімі электрондық құжат болады және:
	11.5.10. Әлеуетті өнім берушімен аукционға қатысуға өтінімді ұсынуы аукциондық құжаттамада, сатып алуды жургізу туралы ақпаратта, және де осы Ережеде көзделген шарттарды ұстанумен оның тауарды жеткізуге, жұмысты орындауға, қызметті көрсетуге толық кел...
	11.5.11. Аукционға қатысуға өтінімді ұсыну мерзімінің аяғына дейін Өнім беруші өзінің өтінімін қайтарып алуға құқылы.
	11.5.12. Әлеуетті өнім беруші бір лотқа бірден артық өтінім беруге құқысы жоқ.
	11.5.13. Әлеуетті өнім берушінің аукционға қатысуға өтінімдері өзге қатысушылар үшін өтінімді ұсыну мерзімінің аяғына дейін көрінбейді/қол жетімді болмайды.
	11.5.14. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы сатып алудың кез келген кезеңінде, аяқталған рәсімдерден басқа, Ереженің 13.1.2 тармағымен анықталған тәртіпте тіркелген құжаттамаға және/немесе хабарламаға өзгерістер енгізуге құқылы.
	11.5.15. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушымен сатып алу туралы хабарламаны жариялау барысында «Жабық баға» баға ұсынысы тұрпатын таңдау кезінде, аукционға қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталған бойы, жергілікті компьютерде бұрын сақталған жабық кілт...
	11.5.16. Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен сатып алу туралы хабарламаны жариялау барысында «Ашық баға» баға ұсынысы тұрпатын таңдау кезінде Портал өнім берушілердің хабарлама бойынша ұсынған барлық өтінімдерді ашуды автоматты түрде өтінімдерді ұсыну...
	11.5.17. Портал автоматты түрде аукционға қатысуға өтінімдерді ашу протоколын қалыптастырады және жариялайды.
	11.5.18. Аукциондық комиссия Порталмен хаттама қалыптасқан сәттен 2(екі) жұмыс күннен кем емес мерзімде қалыптастырылған ашу протоколын қарайды және қол қояды.
	11.5.19. Өтінімдерді бағалау және салыстыру аукциондық комиссиямен Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының құжаттары және ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
	11.5.20. Егер Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының шешімдері және ішкі құжаттарымен басқа мерзімдер көрсетілмесе, Порталда аукциондық комиссиямен аукционға қатысуға өтінімдерді өнім берушілердің өтінімдерін ұсыну мерзімі аяқталған күннен 10 (он) жұмыс ...
	11.5.21. Аукциондық комиссияның жұмысы аяқталған соң Хатшы Порталда орналасқан тиісті нысанда аукционға қатысуға өтінімдерді қарау қорытындысы туралы ақпаратты енгізеді, және рұқсат хаттамасын қалыптастыруды бастамашылық етеді.
	11.5.22. Әлеуетті өнім берушінің аукционға қатысу өтінімдерін қарау нысаны өнім берушінің өтінімін қабылдау/қабылдамау туралы ақпаратты қабылдамау себептерін көрсетіп құрайды.
	11.5.23. Портал автоматты түрде рұқсат Хаттамасын қалыптастырады және жариялайды.
	11.5.24. Аукциондық комиссияның құрамына қосылған Тұтынушылар Ереженің 11.2.29 тармағымен анықталған мерзімде қалыптасқан рұқсат хаттамасын қарайды және қол қояды.
	11.5.25. Егер қатысушы (өнім беруші) ақпараттық хабарламалар алуды көздемейтін тарифке қосылған жағдайда, ол сатып алу барысына дербес мониторинг жүргізуге міндетті және лот мәртебесіне және порталда жарияланған іс-әрекеттерге байланысты өз шешімдерін...
	11.5.1.  Хаттама жарияланғаннан кейін төмендетуге арналған сауда-саттықпен тендер өткізу кезінде жүйе таңдалған тарифімен жүйеден ақпараттық хабарламалар алу көзделген және баға ұсыныстарын қабылдаудың басталу және аяқталу күні мен уақытын көрсете оты...
	11.5.2. Төмендетуге арналған сауда-саттық әрбір лот бойынша жеке және лот бойынша 2 және одан да көп рұқсат етілген өнім берушілер болған кезде жүргізіледі.
	11.5.3. Төмендетуге арналған сауда-саттыққа жіберілген әлеуетті өнім берушілер ұйымдастырушы көрсеткен кезең ішінде және төмендетуге арналған белгілі бір қадамдарға сәйкес төмендетуге арналған баға ұсыныстарын беруге құқылы.
	11.5.4. Төмендетуге баға ұсынысын берген кезде әлеуетті өнім берушінің өкілі ЭЦҚ баға ұсынысына қол қояды.
	11.5.5. Баға ұсынысын беру уақыты әлеуетті өнім беруші өкілінің ЭЦҚ баға ұсынысына қол қою уақыты болып саналады.
	11.5.6. Жеткізуші баға ұсынысын бере алмайды жоғары баға ұсынысына қарағанда, бұл өтінім беру уақытындағы ең төменгі баға ұсынысы.
	11.5.7. Егер әлеуетті өнім беруші бағаны төмендетуге арналған ұсынысты төмендетуге арналған сауда-саттықтың соңғы сағатының соңғы 15 (он бес) минуты ішінде ұсынса, онда төмендетуге арналған сауда-саттықты аяқтаудың жалпы уақыты автоматты түрде 15 (он ...
	11.5.8. Төмендетуге арналған сауда-саттық аяқталғаннан кейін портал бірінші және екінші жеңімпаздарды көрсете отырып, өткізілген аукцион туралы ақпаратпен өткізілген сатып алу қорытындыларының хаттамасын автоматты түрде қалыптастырады және жариялайды....
	11.5.9. Қорытындыларды шығару және жеңімпазды анықтау сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда көзделген әрбір лот бойынша жүзеге асырылады.
	11.5.10. Аукциондық комиссияның құрамына енгізілген пайдаланушылар Қағидалардың 11.2.29-тармағында айқындалған мерзімдерде қорытындылардың қалыптастырылған хаттамасын қарайды және қол қояды.
	11.5.11. Қорытындылар шығарылғаннан кейін Өнім берушілер мен БЭК-тің барлық қатысушылары қорытындылар хаттамасымен танысуға құқылы.
	11.5.12.  Аукцион автоматты түрде өткізілмеген деп танылады:
	11.5.13. Егер аукцион тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылса, Тапсырыс беруші:


	12. ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН ШАРТ КАРТОЧКАСЫН ЖАСАУ ТӘРТІБІ
	12.1. Порталда сатып алу қорытындысын шығарып және сатып алудың жеңімпазын анықтаған соң, Тапсырыс беруші Порталда сатып алудың жеңімпазымен шарт карточкасының жобасын жасайды.
	12.2. Шарт карточкасынынң жобасы Тапсырыс берушімен тек аяқталған сатып алу бойынша жасалады, «Қорытынды. Сатып алу жургізілді.» мәртебесімен сатып алудың бір немесе бірнеше лоттарына.
	12.3. Сатып алу жеңімпазының сатып алу туралы шарт жасаудан жалтарған жағдайда, және Тапсырыс берушімен екінші жеңімпазбен шарт жасағанда, Тапсырыс беруші Порталда шарт карточкасының жобасын екінші жеңімпазбен жасайды.
	12.4. Шартқа қосымша келісім жасаған жағдайда, Тапсырыс беруші Порталда сатып алу туралы негізгі шарт карточкасымен байланысты қосымша келісім карточкасының жобасын жасайды.
	12.5. Шарт карточкасының жобасының нысаны келесі мәліметтерді құрайды:
	12.6. Шартты орындауына қарай Тапсырыс беруші шарт мәртебесін және ол бойынша жасалған төлемдерді қосқанда Порталдағы шарт карточкасында және/немесе қосымша келісімде ақпаратты жаңартады.
	12.7. «Шарт жобасынан» басқа шарт карточкалары барлық мәртебелерімен Порталда көпшілік шарт тізілімінде автоматты жарияланады.

	13. ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН /ҰЙЫМДАСТЫРУШЫМЕН ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫП АЛУҒА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
	13.1. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы аяқталған рәсімдерден басқа сатып алудын кез келген барыс кезеңінде, бірақ тиісті сатып алуға қатысуға әлеуетті өнім берушідердің өтінімдерін қабылдау күні аяқталғанға дейін 3 (үш) куннен аз емес мерзімде Тапсырыс б...
	13.1.1. Тапсырыс берушімен сатып алу жоспарына өзгерістер енгізу кезде келесі реттеме қолданылады:
	13.1.1.1. Тапсырыс беруші өзгерістер енгізу себебін міндетті түрде көрсетіп электронды нысанда жоспар тармағын редакциялаумен сатып алу жоспарына өзгерістер енгізеді және оларды «Өзгерістер енгізу» түймешігін басу арқылы растайды.
	13.1.1.2. Өзгерістерге тек «Шимақ» (жоспар тармағының жобасы) және «Жарияланды» (сатып алуды жургізу туралы жарияланған хабарламамен сатып алу) мәртебесімен сатып алу жоспарлары жатады.
	13.1.1.3. Өзгерістерді «Шимақ» мәртебесі бар сатып алу жоспарына енгізгенде түзетуге жоспар тармағының бар мәліметі қолжетімді.
	13.1.1.4. «Жарияланды» мәртебесі бар сатып алу жоспарына енгізгенде жоспар тармағының келесі мәліметі түзетуге қолжетімді:

	13.1.2. Тапсырыс берушімен хабарламаға өзгерістер енгізу кезде келесі реттеме колданылады:
	13.1.2.1. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы өзгерістер енгізу себебін міндетті түрде көрсетіп хабарламаны электронды нысанда редакциялаумен хабарламаға өзгерістер енгізеді және оларды «Өзгерістер енгізу» түймешігін басу арқылы растайды.
	13.1.2.2. Өзгертуге тек «Хабарлама жобасы» және «Жарияланды» мәртебесімен хабарландырулар жатады.
	13.1.2.3. Өзгерістерді «Хабарлама жобасы» мәртебесі бар сатып алуға енгізгенде түзетуге хабарламаның бар мәліметі қолжетімді.
	13.1.2.4. Өзгерістер «Жарияланды» мәртебесі бар сатып алуға енгізген кезде өзгертуге хабарламаның келесі мәліметі қолжетімді:

	13.1.3. Соның негізінде Порталда хабарлама жарияланса, жарияланған хабарламаға, немесе сатып алу жоспарына, Тапсырыс берушімен/ Ұйымдастырушымен өзгерістер енгізілсе, әлеуетті өнім берушілерге тистісті ескертулер жіберіліп Әлеуетті өнім берушілердің о...
	13.1.4. Жойылған өтінімдерді растау үшін әлеуетті өнім берушілер Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен сатып алу жоспарына/хабарламаға енгізілген өзгерістермен танысуға міндетті, қажет болғанда сатып алуға қатысуға бұрынғы ұсынылған өтінімді түзетуге жә...

	13.2. Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы аяқталған рәсімдерден басқа, сатып алудын кез келген барыс кезеңінде Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының ішкі құжаттарының және шешімдерінің негізінде баға ұсыныстарын қарау бойынша тендерлік комиссияның /комиссияны...

	14. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ЖОСЫҚСЫЗ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІНЕ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ АККРЕДИТТЕЛМЕГЕН ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІНЕ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
	14.1. Портал Операторы ЕЭП Қатысушысын Жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізуге және/немесе қол жетімділікті оқшаулауға келесі жағдайларда құқылы:
	14.1.1. Қатысушы мемлекеттік сатып-алудың Жосықсыз қатысушылар тізілімінде тұр;
	14.1.2. Қатысушымен осы Ережелердің кез-келген талабы орындалған жоқ;
	14.1.3. Қатысушының басшысы Жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізілген заңды тұлғаларды басқару, құру, жарғылық капиталында қатысумен байланысты қарым-қатынаста тұрды;
	14.1.4. Қатысушы ҚР Қаржы Министрлігінің мемлекеттік кірістер Комитетімен жарияланған сенімсіз салық төлеушілер тізіміне енгізілген, соның ішінде:
	14.1.5. Қатысушы ҚР Қаржы Министрлігінің мемлекеттік кірістер Комитетімен жарияланған тарату сатысында бар салық төлеушілер тізіміне енгізілген.
	14.1.6. Қатысушы Опратордың төлем ақысын төлеуден Ереженің 16 тармағына сәйкес бас тартқанда немесе Оператордың алдында 30 күнтізбелік күннен астам қарызы бар болғанда.
	14.1.7. Порталдың электрондық сатып-алуында қатысатын Өнім беруші, квалификациялық талаптар бойынша күмәнді ақпарат берді;
	14.1.8. Порталдың электрондық сатып-алуында қатысатын Өнім беруші, сатып-алу туралы келісім-шарт жасасудан бас тартты;
	14.1.9. Порталдың электрондық сатып-алуында қатысатын Өнім беруші сатып-алу бойынша жасасқан келісім-шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындаған жоқ, немесе тиісінше орындамады; Порталдың электрондық сатып-алуында қатысуға үміттеніп отырған, кәсіпкер...
	14.1.10. Қатысушымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еркін саудаға тыйым салынған өнімді сатып-алуды/сатуды жүргізуі;
	14.1.11. Қатысушымен ЕЭП-де Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес таратуға/жарнамалауға/насихаттауға тыйым салынған материалдарды жариялауы, таратуы, түсінік беруі.
	14.1.12. Оператор жосықсыз қатысушылар тізімін толықтыруға кепіл бермейді және Тізімді қалыптастырған кездегі пайдаланатын сыртқы түпдеректерден ақпараттын мағынасына жауапты болмайды (оның ішінде ақпараттық жүйелер) және осы ақпаратты алған кездегі б...


	15. ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУДЫ ТАЛҚЫЛАУ ТӘРТІБІ
	15.1. Әлеуетті өнім беруші Ұйымдастырушыға сатып алуды Талқылау парақшасында өтінімді қабылдау соңғы мерзімі аяқталғанға дейін 3 (үш) жұмыс күннен кеш емес мерзімде өткізетін сатып алу туралы сұрақпен, сатып алу бойынша құжаттың ережелерін түсіндіру т...
	15.2. Сатып алу Ұйымдастырушысы Әлеуетті өнім берушіден сауал түскен сәттен 2 (екі) жұмыс күннен кем емес сатып алуды Талқылау парақшасында оған жауап қайтаруға міндетті.
	15.3. Сатып алуды Талқылау парақшасында орналасқан барлық ақпарат қолжетімді болады және қолданыстағы Заңнаманың нормаларына және осы ЕЭП қолдану Ережелеріне сәйкес жариялануға міндетті, ЕЭП-да ақпаратты орналастыру Ережелерін қосқанда (Қосымша 1).
	15.4. Сатып алу Қатысушыларымен жарияланған хабарламаның бағасы Порталда жарияланған қолданыстағы Тарифтерге сәйкес анықталады (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff,  https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/customer_tariff).

	16. ОПЕРАТОРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ
	16.1. Оператор Порталда орналасқан есепшотты ұсынған сәтте қолданыста болған тарифтерге сай ((https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/supplier_tariff https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/customer_tariff), ай-сайын және/немесе сатып алу нәтижесі аяқталып ...
	16.2. Оператор ЕЭП қатысушыларына/Интернет-әріптестеріне ай сайын және/немесе оператор мен БЭК қатысушылары арасындағы шарттық қатынастарға сәйкес порталдың ЭСАС-н пайдалану фактісі бойынша төлеуге шоттар қояды
	16.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес, Оператор электрондық шот-фактураларды мекенжай бойынша орналасқан ақпараттық жүйе арқылы ұсынады https://esf.gov.kz.
	16.4.  Оператор көрсететін қызметтер қатысушы төлегеннен кейін және/немесе порталда орналастырылған жариялық оферталардың шарттарына сәйкес қатысушы толық көлемде көрсеткен және қабылдаған болып есептеледі (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer, ...
	16.4.1. ЕЭП Қатысушысы үшін:
	16.4.2. Интернет-серіктес үшін:

	16.5. ЕЭП Қатысушымен портал қызметтерін уақыттан тыс төлемеген жағдайда ұсынған есепшотқа сәйкес Оператор ЕЭП Қатысушысын бұғаттауға құқылы. Қатысушының қолжетімділігі тек ұсынған есепшоттар бойынша айыппұлдар және берешекті өтеген соң қалпына келтір...

	17. ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ
	17.1. Оператор ЕЭП Қатысушысында ЕЭП-де жұмыс істеу үшін қажет, келесідей сәйкес келмейтін аппараттық-техникалық кешеннің бар болу себебіне байланысты ЕЭП Қатысушысы және/немесе ЕЭП Қатысушысы өкілдік ететін ұйым көтерген қандай да болсын зардап, шығы...
	17.1.1. Отсутствие ЕЭП Қатысушысында ЕЭП-да жұмыс істеу үшін қажет талаптарға жауап беретін қажетті бағдарламалық-аппараттық жиынтығы бар компьютерлік техниканың жоқ болуы.
	17.1.2. ЕЭП Қатысушысына ЕЭП-да толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндік бермеген ЕЭП Қатысушысының компьютерлік техникасында бағдарламалық-аппараттық шектеулер мен икемдердің бар болуы.
	17.1.3. ЕЭП Қатысушысының Порталда Қатысушының компьютерлік техникасының вирустармен зақымдануы салдарынан жұмыс істеудің мүмкін еместігі (бұл жағдайда ЕЭП Қатысушының вирустармен зақымданған компьютерлерінен ешқандай ақпаратты жібермейді).
	17.1.4. Желілік жүйелердің жұмысындағы ақаулар мен ЕЭП Қатысушысы мүдделеріне өкілдік ететін ұйымның техникалық қолдау бөлімімен енгізілген шектеулер, сонымен қатар Қатысушы ұйымының техникалық қолдау бөлімінің бағдарламалық-аппараттық кешен жұмысында...
	17.1.5. Желілік жүйелердің жұмысындағы ақаулар мен ЕЭП Қатысушысы ұйымында Интернет-провайдермен енгізілген шектеулер, сонымен қатар ЕЭП Қатысушысының Интернет-провайдерінің бағдарламалық-техникалық кешенінің жұмысындағы ақаулар, бұл ЕЭП Қатысушысын И...
	17.1.6.  ЕЭП Қатысушысының лицензияланбаған бағдарламалық жасақтаманы қолдануы, бұл ЕЭП Қатысушысын Интернет желісінен реттелмеген және күтпеген уақытша өшіріп тастауларға әкелді, және Қатысушыға ЕЭП-де толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндік берген жоқ

	17.2. Егер Қатысушымен ЕЭП-да орналастырған мәлімет ЕЭП Қатысушысы (Қатысушы ұйымының қызметкерлерінің) кесірінен үшінші тұлғаларға айқын болғанда , олар ЕЭП Қатысушысы ұйымына залал келтіру мақсатында пайдаланған болса, Оператор ЕЭП Қатысушысы және м...
	17.3. ЕЭП Қатысушысы ЕЭП орналастыратын ақпарат, қандай болса да контенті орналастыруға қатысты нормативтік актілерді және регламенттерді, заңнамаларды ұстану үшін толық жауапты болады. ЕЭП Қатысушысы атынан және шеттен жарияланатын ақпараттың мағынас...
	17.4. ЕЭП Қатысушысы өз есебінен үшінші тараптың Операторға Қатысушымен Порталда жарияланатын ақпараттың мазмұнына қатысты, оның ішінде суреттер, файлдарды қоса алғанда, талап-арыз беруінің нәтижесінде кешкен зардап, шығыстар, шығындар мен залалдарды ...
	17.5. Оператор ЕЭП Қатысушылары және/немесе ЕЭП-да оның мүдделеріне өкілдік ететін ұйым алдында ұтылған пайда, алынбаған кіріс, деректерді жоғалту, қаржылық шығыстар, сонымен қатар жанама, арнайы, тікелей емес, айыппұлды немесе жазалау зияны, кәсіпоры...
	17.6. Оператордың жауапкершілігі шектеулі, және ешқандай жағдайда Оператордың ең жоғарғы жауапкершілігі көрсетілген Порталға қол жетімділік қызметтерінің және соңғы 3 (үш) ай ішінде толық төленген қызметтердің Оператордың жауапкершілігіне әкелген жағд...

	18. ҚОСЫМША АҚПАРАТ
	18.1. Әртүрлі әдістермен электрондық сатып-алуды өткізудің егжей-тегжейлі ережелері, ЕЭП Қатысушысының бизнес-үлгісіне байланысты, https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/contents мекен-жайы бойынша орналасқан тұтынушылардың нұсқаулықтарында келтірілген.
	18.2. Жұмыс уақыты мен күнтізбелер, оқиғалар, операциялар тек Портал уақытымен ғана белгіленеді. Портал уақыты Қазақстан уақыты, Астана қ. GMT+6 ретінде анықталды.
	18.3. Осы Ереже «MITWORK» ЖШС Бас директорының 29.05.2017 ж № ЕЭП-17-002 бұйрығымен бекітілген.

	1. НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР (1)
	1.1. Ақпаратқа рұқсат етілмеген әсер – ақпараттың жайылып кетуіне, бұрмалауға, боямалауға, жоюға, қолжетімділікті бұғаттауға, және де ақпарат иесінің қызметінің шалысуына немесе құртуына, жоғалтуына әкелетін қолжетімділік ережелерін және/немесе орнаты...
	1.2. Порталдын стардартты қызмет жасауы – техникалық жаңылысу жоқ болғанда өңделетін ақпараттың мөлшерінде және белгіленген тәртіпте Порталдын жұмыс істеуі;
	1.3. Еңсерілмейтін күштің мән-жайлары – жалпы Порталдын жұмыс жасауына немесе тиісті жұмыс қабілеттілігін тоқтатуға әкеп соғатын, оларды ескеруге немесе болдырмауға мүмкін емес апатар немесе басқа жағдайлар;
	1.4. Порталға қызмет көрсету бойынша жоспардан тыс шаралар – Порталдын сыни осалдығын жою, немесе істен шыққан құрал-сайманды ауыстыру мақсатында бағдарламалық жасақтаманың сыни жаңартуларын орнатумен байланысты техникалық-профилактикалық жұмыстар;
	1.5. Техникалық және профилактикалық жұмыстар – техниканың және (немесе) құрал-сайманның жұмыстан бас тартуды және мерзімінен бұрын тозуды болдырмау мақсатындағы профилактиканы, оның ішінде ақаулықты жою, жеке блоктарды және бөлшектерді ауыстыру, құра...
	1.6. Техникалық жаңылысу – Порталды бір немесе бірнеше Қатысушылармен пайдалану мүмкіндігінің болмауына әкеп соққан, Порталдын бағдарламалық-аппаратты кешеннің немесе бөлек оның компонентінің жоспардан тыс уақытша жұмыстан шығуы (апаттық кідіріс, жады...
	1.7. Порталдын техникалық қолдау қызметіне жүгіну Регламенті – Порталдын техникалық қолдау қызметімен Тұтынушыларға қызмет көрсету және жүгіну тәртібін анықтйтын, ЕЭП (https://eep.mitwork.kz) жарияланған регламент;.
	1.8. Жобаны басқару жүйесі – жобану және мәселені басқару, оның ішінде Портал тұтынушыларының жүгінуін есепке алу және қателерді қадағалау үшін, Оператордың ақпараттық жүйесі.

	2. ЖҮЙЕНІҢ СОҚТЫҒЫСЫН (ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҢЫЛЫСУ) ТОПТАСТЫРУ
	2.1. Жүйенің соқтығысын (техникалық жаңылысуын) топтастыру келесі түрлерге бөлінеді:
	- Операторға байланысты емес;
	- Операторға байланысты;


	3. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҢЫЛЫСУДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҢ КӨЗІ
	3.1. Техникалық жаңылысудың пайда болуы туралы ақпараттың көзі болып табылады:
	- Оператордан хабарлама;
	- Порталдын қызмет істеу мониторингіні атқаратын, Оператор мамандарынан хабарлама;
	- техникалық жаңылысуды тапқан Портал ЭСАС қолжетімділік және жұмыс қабілеттілігін анықтау үшін қолданатын Мониторинг және Порталдын ақаулықтарын анықтау бойынша құралдар.


	4. ПОРТАЛДЫ ПАЙДАЛАНУДА ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҢЫЛЫСУ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ОПЕРАТОР ЖӘНЕ ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІ
	4.1. Техникалық жаңылысу пайда болғанда келесі шаралар жүргізіледі:
	4.1.1. Порталдын техникалық қолдау қызметіне жүгіну Регламентіне сай Порталдын техникалық қолдау қызметіне жүгіну арқылы, байланыс деректер және растайтын құжаттарды, тапқан техникалық жаңылысу уақыты және датасы Астана қаласы уақыты бойынша ұсынумен,...
	4.1.2. Стандартты жұмыс жасауына сәйкес келмейтін Портал конфигурациясында немесе жұмысында өзгерістер байқалған жағдайда Оператор Портал жоспарын басқару жүйесінде «Техникалық жаңылысу» трекермен мәселе түрінде техникалық жаңылысу пайда болу ықтималд...
	4.1.3. Астана қаласы уақыты бойынша екі сағат жұмыс уақытысы ішінде Оператор алынған құжаттардың талдауын жасайды, қажет болғанда, Порталдын техникалық жаңылысу фактісі барын жоққа шығару немесе растау мақсатта, техникалық жаңылысқа әкелген әрекеттерд...
	4.1.4. Порталдын техникалық қолдау қызметіне жүгіну Регламентіне сай жүгіну тәсіліне байланысты, мамандар техникалық жаңылысты байқаған Портал Тұтынушысымен қарым-қатынасты қамтамасыз етеді.
	4.1.5. Техникалық жаңылысуды жоққа шығарғанда , Оператор отыз минут ішінде Порталддын техникалық жаңылысуды жоққа шығару туралы фактілерінің болғаны расталған соң техникалық қолдауға жүгінген Тұтынушыны растайтын ақпаратты тіркеумен техникалық жаңылыс...


	5. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҢЫЛЫС РАСТАЛҒАН ЖАҒДАЙДА ОПЕРАТОРМЕН ЖОСПАРДАН ТЫС ТЕХНИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ
	5.1. Портал жұмысында техникалық жаңылыс болғанын Оператормен расталғанда жобамен басқару Жүйесінде техникалық жаңылысты сипаттаумен мәселеде «Расталды» мәртебесі орнатылады, жаңылыстын сыншылдық деңгейі, жаңылысты жоятын жоспарлы уақыты және күні жән...
	5.2. Техникалық жаңылыстар Порталдын бағдарламалық-аппараттық кешенінің қызмет жасауына және электронды түрде жүргізілетін сатып алу тәртібіне әсер ету дәрежесі бойынша келесі сыншылдық деңгейіне бөлінеді:
	- төменгі – сатып алу тәртібін жүргізуге және оған қатысуға мүмкіндікке қарсы келмейтін жаңылыстар;
	- орташа – Портал тұтынушыларының алдағы өткізген жұмысы нәтижесіздікке әкеп соққан және әкеліп соғатын техникалық жаңылыстын әсеріне ұшыраған бір және/немесе бірнеше қатысушылардың сатып алуға қатысуға мүмкіндігін жойған жаңылыстар;
	- жоғарғы – Порталдың барлық тұтынушыларының сатып алуға қатысу мүмкіндігі болмайтын, Порталға бір және одан да көп ЭСАС-тын қол жетпестігіне және тоқтатуына әкелген жағдайлар және/немесе жаңылыстар.

	5.3. Төменгі сыншылдық деңгейлі техникалық жаңылыстын пайда болған жағдайында Оператор келесі шараларды атқарады:
	5.3.1. Техникалық жаңылыстын расталған сәттен бір сағат жұмыс уақыты ішінде техникалық қолдауға жүгінген Тұтынушыны техникалық жаңылыстың сыншылдық деңгейі туралы, техникалық жаңылысты жою күні және жоспарлы уақыты туралы ескереді. Сондай ақпарат өзге...
	5.3.2. Техникалық жаңылыстын себептерін жоюға кідірмей кіріседі;
	5.3.3. Техникалық жаңылысты жойған соң жобамен басқару Жүйесінде техникалық жаңылысты сипаттаумен мәселеде «Жойылды» мәртебесін орнатады, ұқсас жаңылысқа жол бермеу бойынша ұсыныстарды көрсетумен шаралар жаңылысын жою үшін жасалған жаңылысты жою уақыт...
	5.3.4. Техникалық жаңылыстын жойылғаны және жасалған жұмыстын аяқталғаны туралы техникалық қолдауға жүгінген Тұтынушыны қайта ескертеді.
	5.3.5. Төменгі сыншылдық деңгейлі техникалық жаңылысты жойған жағдайда сатып алудың мерзімдері ұзартуға жатпайды.

	5.4. Орташа сыншылдық деңгейлі техникалық жаңылыстын пайда болған жағдайында Оператор келесі шаралар атқарады:
	5.4.1. Техникалық жаңылыс пайда болған сатып алуға қатысуға өтінімдерді қабылдау тәртібін кідірмей техникалық жаңылыстар расталған сәттен оны жоюға қажетті уақытқа ұзартады.
	5.4.2. Техникалық жаңылыстын расталған сәттен бір сағат жұмыс уақыты ішінде Порталдын басты бетінде сатып алу туралы хабарламаның нөмірін көрсетумен техникалық жаңылыс, оның сыншылдық деңгейі, жоспарлы уақыты және жою күні, сатып алу мерзімін ұзарту т...
	5.4.3. Техникалық жаңылыстын расталғаны сәттен бір сағат жұмыс уақыты ішінде техникалық қолдауға жүгінген Тұтынушыны, және де техникалық жаңылыс пайда болған сатып алуға қатысатын барлық жозықсыз өнім берушілерді техникалық жаңылыстың сыншылдық деңгей...
	5.4.4. Осы ақпарат өзгерген жағдайда техникалық қолдауға жүгінген Тұтынушыны, және де техникалық жаңылыс пайда болған сатып алуға қатысатын барлық жозықсыз өнім берушілерді қайта ескертеді.
	5.4.5. Оларда ұқсас техникалық жаңылыстар табылған жағдайда сатып алу бойынша және де басқа сатып алулар бойынша техникалық жаңылысты жоюға кідірмей кіріседі.
	5.4.6. Техникалық жаңылысты жойған соң жобамен басқару Жүйесінде техникалық жаңылысты сипаттау мәселеде «Жойылды» мәртебесін орнатады, ұқсас жаңылысқа жол бермеу бойынша ұсыныстарды көрсетумен шаралар жаңылысын жою үшін жасалған жаңылысты жою уақытын ...
	5.4.7. Техникалық қолдауға жүгінген Тұтынушыны, жәнеде техникалық жаңылыс пайда болған сатып алуға қатысатын барлық жозықсыз өнім берушілерді техникалық жаңылыстын жойылғаны, жойған нақты күні және уақытын қайта ескертеді, және сатып алу туралы хабарл...

	5.5. Жоғары сыншылдық деңгейлі техникалық жаңылыстын пайда болған жағдайында Оператор келесі шаралар атқарады:
	5.5.1. Техникалық жаңылыстын расталған сәттен бір сағат жұмыс уақыты ішінде Порталдын басты бетінде техникалық жаңылыс туралы оның сыншылдық деңгейі, жоспарлы уақыты және жою күні, орын алған жаңылыс туралы Порталдың барлық Тұтынушыларын ескертеді. Ос...
	5.5.2. Жаңылысты жою бойынша техникалық жұмыстарды жүргізу уақытында жоспарланған қорытынды жасау және автоматты ашу рәсімдерді қосқанда, техникалық жаңылыстын расталған сәттен Порталдың жұмысын толығымен тоқтатады.
	5.5.3. Техникалық жаңылысты жоюға кідірмей кіріседі.
	5.5.4. Порталдағы техникалық жаңылысты жою уақытымен өтінімдерін қабылдау уақыты үйлескенде, жаңылысты жойған соң барлық сатып алуды техникалық жаңылысқа нақтылы жұмсалған уақытқа ұзартады.
	5.5.5. Портал жұмысын жаңғыртады.
	5.5.6. Сатып алуды ұзарту және техникалық жаңылысты жою уақыты және нақтылы күні туралы ақпаратты Порталдын басты бетінде жайғастыра отырып техникалық жаңылысты жою туралы тұтынушыларды қайта ескертеді.
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	6.1.1. Жоспарланған жұмыстар туралы ақпаратты Порталдын басты бетінде жайғастыру жолымен профилактикалық және техникалық жұмыстарды жүргізуге дейін екі күнтізбелік күн бұрын Портал тұтынушыларын ескертеді.
	6.1.2. Профилактикалық және техникалық жоспарлы жұмыстарды жүргізу уақытында күн ілгері белгіленген қорытынды жасау және автоматты ашу рәсімдерді Порталдың жұмысын толығымен тоқтатады.
	6.1.3. Күн ілгері белгіленген техникалық және профилактикалық жұмыстарды жүргізеді.
	6.1.4. Порталдағы техникалық жаңылысты жою уақытымен өтінімдерін қабылдау уақыты үйлескенде жаңылысты жойған соң барлық сатып алуды техникалық жаңылысқа нақтылы жұмсалған уақытқа ұзартады.
	6.1.5. Портал жұмысын жаңғыртады.
	6.1.6. Сатып алудың фактісін және жұмыстың аяқталу уақыты және нақты күні туралы ақпаратты Порталдын басты бетінде жайғастыра отырып жұмысты жүргізу аяқталғаны туралы тұтынушыларды ескертеді.



